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Resumo 

Este relatório apresenta e discute resultados de estudos de caracterização da pesca na área 

marinha do Parque Natural do Sudoeste e Costa Vicentina (PNSACV) realizados pela equipa 

do projeto MARSW neste e noutros projetos. Parte dos resultados apresentados neste relatório 

não foi publicada, tendo a sua integração e análise sido efetuada pela primeira vez no âmbito 

do projeto MARSW. Deste modo, a sua apresentação e discussão neste relatório, em conjunto 

com as de resultados publicados, é original e acentua a elevada importância deste trabalho 

como revisão completa e atualizada da informação científica relevante acerca da 

caracterização da pesca na área marinha do PNSACV. 

Com vista à caracterização da pesca lúdica marinha no PNSACV, são apresentados e 

discutidos resultados de estudos em que esta atividade foi caracterizada, em que foi avaliada a 

intensidade, o esforço e a captura total e por unidade de esforço desta atividade, e em que foi 

analisada a opinião de pescadores sobre as respetivas medidas de gestão e conservação. Esta 

caracterização e a sua evolução recente, sobretudo na modalidade apeada, mas também na 

embarcada, são apresentadas de forma abrangente e desenvolvida. 

Além de dados obtidos no projeto MARSW em 2018 e 2019, são neste relatório apresentados e 

analisados dados de projetos desenvolvidos pelo CCMAR ou pelo MARE (Pescardata+, 

Sportfish, Campanha Sargo, PROTECT e outros), tendo sido efetuada uma nova integração e 

análise de dados de alguns destes projetos, como o Pescardata+, a Campanha Sargo, o 

PROTECT e outros. 

Considerando projetos desenvolvidos pelo CCMAR sobre a pesca lúdica marinha no PNSACV, 

são de referir os seguintes resultados, relativos à atividade de pesca à linha (apeada e/ou 

embarcada): 

- a maioria dos praticantes de pesca lúdica entrevistados no PNSACV considerou ser esta a 

sua atividade de lazer mais importante, tendo os mesmos referido que pescam, em média, 58 e 

27 dias por ano nesta região (pesca à linha apeada e embarcada, respetivamente; 2018); 

- os gastos diretos relacionados com esta atividade são substanciais e devem ser considerados 

na avaliação da sua componente socioeconómica; 

- a pesca apeada ao sargo-legítimo (Diplodus sargus, vulgarmente designado de sargo), sendo 

das mais expressivas nesta região (73% das capturas em peso), decorre sobretudo no inverno, 

estando associada às denominadas “arribações dos sargos” na época de reprodução; 

- foi observado um aumento das taxas de captura de sargo de 2006 para 2018, embora a 

perceção dos pescadores tenha sido distinta, considerando que não sofreram alterações em 

peso (53%) ou tamanho médio (57%), ou que diminuíram em peso (29%) ou tamanho (39%); 

- os pescadores lúdicos entrevistados apontaram a pesca comercial e o cerco como a principal 

causa para a alegada diminuição das capturas de sargo; 
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- a maioria dos pescadores inquiridos afirmou conhecer o tamanho mínimo aplicado na pesca 

do sargo e concordar e cumprir esta medida (78% e 97%, respetivamente); 

- relativamente ao defeso do sargo em vigor no PNSACV, a maioria (63%) dos pescadores 

entrevistados afirmou discordar, justificando que esta medida não devia ser só aplicada à 

pesca à linha apeada, atendendo a que a pesca embarcada, nomeadamente a comercial, tem 

mais impacto nesta pescaria. 

No PNSACV, nomeadamente na costa algarvia, a pesca à linha de sargo tem uma importância 

muito superior em relação à pesca à linha apeada de outras espécies e em relação à pesca à 

linha lúdica feita noutras regiões do país. Sendo uma pesca dirigida a arribações no período 

reprodutivo, pode afetar a população explorada no futuro, sendo sugerida uma monitorização 

próxima e eficiente, a nível socioeconómico e ecológico, que possa informar a gestão deste 

recurso e deste parque. 

Sem este defeso dos sargos haverá no PNSACV um aumento significativo da captura destes 

peixes (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris) durante parte da sua época principal de 

reprodução. A evolução das capturas destas espécies, sobretudo do sargo e na pesca 

comercial, aponta para um aumento ligeiro dentro do parque e mais forte fora dele, indiciando 

que o defeso poderá estar a funcionar, mas ainda de forma insuficiente. 

Deste modo, recomenda-se que: 

- tendo em consideração o mencionado impacto ao nível da pesca lúdica, e por precaução, 

seja mantida a interdição da captura de sargos (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris), 

estabelecida no PNSACV de 1 de fevereiro a 15 de março e aplicada à pesca à linha apeada, 

comercial e lúdica; 

- com os mesmos motivos, esta interdição volte a ser aplicada à restante pesca lúdica (pesca 

de embarcação e submarina) exercida no PNSACV; 

- seja analisada a viabilidade da interdição da restante pesca comercial no PNSACV, 

nomeadamente do uso de determinadas artes e em determinados períodos e locais com 

importância para a reprodução de sargos e de outros peixes marinhos; 

- sejam desenvolvidos estudos científicos que permitam avaliar a evolução das capturas 

pesqueiras destas espécies e o estado das suas populações nesta região, e que permitam 

identificar os principais períodos e áreas de concentração e reprodução destas e de outras 

espécies de peixes marinhos, de modo a possibilitar a aplicação de medidas que promovam a 

gestão sustentável destes recursos pesqueiros e a conservação marinha no PNSACV. 

Considerando projetos desenvolvidos pelo MARE sobre a pesca lúdica marinha na costa 

alentejana do PNSACV, são de referir os seguintes resultados: 

- foi observada uma frequente e intensa utilização deste ambiente costeiro, tendo sido diversas 

as espécies-alvo, bem como as motivações dos utilizadores (subsistência alimentar, comércio 

ou recreação); 
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- quando consideradas em conjunto, estas atividades de predação, bem como as que não 

envolveram a predação de organismos marinhos, foram geralmente mais intensas no verão, 

durante a baixa-mar de marés vivas, em dias não úteis, em áreas mais próximas de praias 

arenosas turísticas, e quando o mar estava menos agitado, o vento era menos intenso e o céu 

estava menos nublado; 

- as atividades de marisqueio envolveram maior número de pessoas, embora tenham sido 

exercidas sobretudo em níveis de maré inferiores e quase exclusivamente em períodos de 

baixa-mar, enquanto a pesca à linha foi praticada com maior frequência, tanto em baixa-mar 

como em preia-mar; 

- a maioria dos pescadores entrevistados exercia a atividade pesqueira com fins recreativos 

e/ou de subsistência alimentar, sem intuitos comerciais, podendo ser considerados 

maioritariamente pescadores lúdicos; 

- apesar da importância recreativa desta atividade ter sido referida pela maioria dos pescadores 

inquiridos, quase metade afirmou que esta atividade era importante para a alimentação própria, 

da família e/ou de amigos; 

- esta importância para a subsistência alimentar teve uma variação interanual significativa e 

aumentou com o agravamento da crise financeira e económica portuguesa verificada a partir 

de 2011; 

- além destes fatores económicos, também tiveram impacte em diversas características desta 

atividade as restrições legais ao seu exercício aplicadas desde 2006 na costa continental 

portuguesa e, desde 2009, no PNSACV, incluindo as implementadas a partir de 2011 através 

da publicação do atual Plano de Ordenamento deste parque; 

- em dias não úteis de inverno e primavera, com o mar pouco agitado e durante a baixa-mar de 

marés vivas, quando nesta região é frequente a realização destas atividades de pesca, 

nomeadamente de apanha de marisco e, em especial, de apanha de ouriço-do-mar, a 

abundância de pescadores não foi diferente em áreas do PNSACV e adjacentes, sugerindo 

que as medidas de conservação marinha aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste parque 

natural não tiveram um impacte importante nesta variação espacial; 

- o esforço, rendimento e captura total das atividades de pesca mais frequentes e que 

envolvem mais pessoas no litoral rochoso alentejano – o marisqueio e a pesca à linha – não foi 

diferente dentro e fora do PNSACV, sugerindo também que as medidas de conservação 

marinha especificamente aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste parque natural não 

tiveram um impacte importante nesta variação espacial; 

- o impacte destas restrições também foi variável na opinião de pescadores acerca da gestão 

da pesca e da conservação marinha nesta região, amostrada anualmente durante 15 anos, 

entre 2005 e 2019, foi mantida ao longo do período amostrado a opinião maioritária de que a 

quantidade de pescado obtida neste tipo de pesca diminuiu desde que os pescadores praticam 

esta atividade, ou seja, há mais de vinte anos, e é possível que esta diminuição esteja 
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relacionada com a redução da quantidade de recursos pesqueiros, não havendo indicação de 

que a aplicação de restrições legais ao exercício da pesca lúdica na costa continental 

portuguesa e no PNSACV tenha tido um impacte importante na opinião a este respeito 

transmitida pelos pescadores entrevistados; 

- após a implementação, em 2011, de áreas marinhas de proteção total e parcial do tipo I no 

PNSACV, a maioria dos pescadores inquiridos concordou com a criação destas áreas onde a 

pesca lúdica e comercial é parcial ou totalmente interdita, e referiu que estas áreas marinhas 

protegidas não afetavam negativamente a sua atividade de pescador no litoral alentejano; 

- a classificação mais frequente da gestão da área marinha do PNSACV foi “satisfatória”, tendo 

a maioria dos inquiridos afirmado que deveria haver maior participação pública nesta gestão; 

- a necessidade de haver informação sobre a referida legislação em painéis ou placas em 

zonas de pesca e interditas à pesca motivou o maior número de respostas à pergunta acerca 

de como poderia ser melhorada a respetiva informação, atendendo a que a sinalização no 

terreno das áreas marinhas de proteção total e parcial do tipo I do PNSACV, criadas em 2011 

no âmbito do respetivo Plano de Ordenamento, não existe e é necessária para informar no 

local possíveis utilizadores, como pescadores. 

Atendendo à elevada importância da pesca lúdica na costa continental portuguesa e, em 

particular, na área marinha do PNSACV, os estudos científicos de avaliação e monitorização da 

intensidade, esforço e rendimento desta atividade e do seu impacto nos recursos marinhos, 

bem como de análise da opinião dos pescadores sobre a gestão em vigor, são necessários 

para a implementação e melhoria de uma gestão adaptativa e integrada que contribua para a 

sustentabilidade da pesca neste parque natural. 

Com vista à caracterização da pesca comercial marinha no PNSACV, são apresentados e 

discutidos resultados de estudos sobre o mapeamento de bancos de pesca, os desembarques, 

as capturas e o esforço de pesca, a opinião de pescadores sobre as respetivas medidas de 

gestão e conservação, e efeitos destas medidas na atividade pesqueira. 

Considerando projetos desenvolvidos pelo CCMAR sobre a pesca comercial marinha no 

PNSACV, com os quais foi feita uma harmonização de dados históricos de mapeamento de 

bancos de pesca e reanálise dos mesmos só no caso deste parque, são de referir os seguintes 

resultados: 

- entre os métiers mais usados destacam-se quatro de redes de emalhar e três de tresmalho, 

bem como sete diferentes tipos de armadilhas, utilizados na captura de distintas presas, 

designadamente de peixes, polvo e outros mariscos, sendo ainda utilizados o anzol em quatro 

distintas montagens, bem como toneiras para a captura de moluscos cefalópodes e redes de 

cerco para a captura de peixes pelágicos; 

- do ponto de vista geoespacial, os mapas de bancos de pesca obtidos indicam que, a sul de 

Odeceixe, a pesca é intensa na baía da Arrifana, mas sobretudo na costa sul, entre Sagres e a 
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extremidade leste do parque, em profundidades menores de 50 m, destacando-se esta última 

área pela sua importância para as cercadoras que se dedicam à captura de peixes pelágicos, 

mas igualmente para as diferentes artes usadas pela pequena pesca local; 

- foi caracterizada a evolução dos desembarques no PNSACV durante 21 anos (1997 a 2017), 

considerando portos de dentro e fora do parque, e discriminando os desembarques em peso e 

valor económico das espécies com valor comercial por porto, tipo e classe de comprimento das 

embarcações, e artes de pesca; 

- a frota a operar no PNSACV e áreas adjacentes é essencialmente local (>70%) e polivalente, 

sendo, na frota costeira, as embarcações de menor dimensão (9-15 m; 20%) essencialmente 

polivalentes (>90%) e, as restantes, cercadoras, enquanto as embarcações maiores (>15 m; 

<10%) se distribuem de igual modo entre as duas modalidades de pesca; 

- apesar de ter havido uma evidente tendência de redução do número de embarcações da 

pesca local polivalente (<9 m) a desembarcar na maioria dos portos do PNSACV, e dos portos 

limítrofes e próximos, os desembarques mantiveram-se relativamente estáveis; 

- a frota costeira polivalente manteve-se estável no PNSACV, mas diminuiu ligeiramente nos 

limites e fora deste parque, com os desembarques a seguir o mesmo registo de estabilidade no 

parque e tendência para diminuir nos limites e fora desta área protegida; 

- a frota do cerco aumentou no PNSACV, com uma tendência para aumento dos 

desembarques, facto não acompanhado nos limites e fora deste parque, onde a frota se 

manteve estável ou diminuiu ligeiramente, respetivamente, e onde houve uma redução 

considerável dos desembarques, o que poderá ter a ver com a deslocação de cercadoras para 

o parque nos últimos anos, relacionada com uma eventual maior escassez de sardinha fora 

dos limites do parque (é de assinalar um crescente aumento no número de cercadoras 

pequenas no parque, o que pode indiciar uma crescente busca de espécies-alvo não pelágicas, 

nomeadamente de espécies demersais que fazem agregações para reprodução, como o sargo 

e a safia); 

- o mero surgiu sobretudo nos portos de Sines e Sagres, onde os desembarques se 

mantiveram estáveis, ligeiramente abaixo de 200 kg/ano no primeiro porto e com tendência 

regressiva (<100 kg/ano) no segundo; 

- no caso do percebe, os desembarques sofreram uma queda abrupta em 2001 e no principal 

porto (Sagres), e na Zambujeira do Mar em 2010, o outro porto com desembarques deste 

recurso, sendo os valores mais recentes inferiores a 10% do valor máximo; 

- foi realizada pela primeira vez uma avaliação do efeito de proteção do Parque Marinho do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina com base em estatísticas de pesca, tendo sido 

analisados dados de desembarques de pesca ocorridos antes e depois da implementação do 

atual plano de ordenamento (6 anos antes e depois de 2011) em portos de dentro e fora deste 

parque; 
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- foi observado um sinal positivo na pesca polivalente com embarcações inferiores a 9 m, na 

qual sete espécies ou grupos de espécies com valor comercial (raias, corvina, linguado-da-

areia, língua, polvo, choco e lulas) tiveram um aumento significativo depois do estabelecimento 

desta proteção marinha e só nos portos do parque, sendo de destacar este resultado relativo 

às raias, espécies vulneráveis e sujeitas a medidas específicas de gestão a nível nacional, e 

que parecem ter beneficiado de alguma forma com esta proteção (e/ou com outros fatores não 

estudados); 

- em espécies ou grupos que incluem espécies com medidas de proteção específicas neste 

parque (sargo, safia e bodião) não houve alterações significativas em portos de dentro após a 

implementação do PMSACV, embora o rendimento de sargos tenha aumentado de forma 

significativa fora deste parque, sendo aconselhável o acompanhamento atento da evolução dos 

seus desembarques; 

- com sinal negativo é de referir o safio/congro e a moreia, as únicas espécies cujo rendimento 

diminuiu significativamente, embora apenas fora do parque, podendo ter havido nestes casos 

sobrepesca e/ou degradação dos seus habitats; 

- o aumento de rendimento da pesca de sargos com artes de cerco no PMSACV e após a sua 

implementação pode ser um sinal positivo relacionado com a vitalidade e proteção das 

espécies envolvidas nesta designação (Diplodus spp., D. sargus, D. cervinus e D. puntazzo), 

mas pode também ser um resultado da sua captura aquando de agregações para a 

reprodução, atendendo a que o defeso de sargo-legítimo (D. sargus) e sargo-safia (D. vulgaris) 

neste período anual aplicado no PNSACV apenas abrange o exercício da pesca lúdica (2009-

2014), da pesca à linha apeada comercial (desde 2011) ou da pesca à linha apeada (desde 

2014). 

A pesca constitui uma atividade de importância considerável na economia do litoral alentejano 

e do sudoeste algarvio. Ainda que seja de uma forma artesanal, com embarcações pequenas e 

polivalentes, e com uma frota envelhecida que tem vindo a ser reduzida, a par da tendência 

nacional, esta atividade mantém-se intensa, e em torno dos maiores núcleos populacionais 

desta região, muito por conta do crescente turismo que a tem caracterizado. Esta atividade é 

particularmente relevante nos habitats rochosos da área marinha do PNSACV, de onde é 

subtraída grande parte da biomassa, por sinal de elevada qualidade e valor económico, que é 

descarregada nos pequenos portos de pesca característicos da região. 

Até à data, foi possível observar que a implementação de medidas específicas de gestão da 

pesca na área marinha do PNSACV perturbou a curto prazo a atividade da frota de pesca local, 

criando a necessidade de realocação da atividade em áreas disponíveis, com impactes 

negativos no rendimento desta frota. No entanto, da mesma forma que rapidamente se fizeram 

sentir estes efeitos negativos na sua atividade, também rapidamente a frota local de pesca 

comercial reagiu ao constrangimento e se adaptou, reequilibrando-se ao fim de dois a três 

anos. 
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É de esperar que em estudos futuros se evidencie um maior efeito positivo na atividade da 

pesca comercial, sendo certo que a velocidade deste processo depende da forma como 

tiverem sido implementadas estas medidas e como tiver sido gerida a área marinha do 

PNSACV. O sucesso na implementação e gestão de áreas marinhas protegidas depende de 

um forte sentido de compromisso e da participação de todos os agentes envolvidos, incluindo 

dos próprios profissionais da pesca, pois só assim se pode obter o máximo de informação 

possível que suporte uma melhor tomada de decisão em todo o processo de gestão. 

Além da apresentação e discussão dos referidos resultados, são feitas propostas e 

recomendações de alteração ou manutenção de medidas de gestão e conservação dos 

recursos pesqueiros, nomeadamente das que foram aplicadas a partir de 2011 com a 

implementação do atual Plano de Ordenamento do PNSACV. 

Espera-se assim que futuramente se analisem e considerem estas propostas, se preencham as 

lacunas no conhecimento científico com os necessários estudos e que o trabalho desenvolvido 

no projeto MARSW, designadamente através da sistematização da informação existente e da 

continuação da monitorização das atividades e dos recursos pesqueiros, mas também do 

envolvimento de pescadores em inquéritos e processos participativos ou da população em 

ações de divulgação científica, contribua para a solução de alguns problemas e para a boa 

gestão do parque marinho do PNSACV, harmonizando a conservação da natureza com a 

utilização sustentável dos seus recursos. 
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As costas europeias são utilizadas por seres humanos como fonte alimentar direta desde o 

Paleolítico inferior, há algumas centenas de milhares de anos (Tavares da Silva & Soares, 

1997). Com efeito, há pelo menos 300 000 anos, habitantes pré-históricos de costas europeias 

do Mediterrâneo alimentaram-se de animais marinhos entremarés (Siegfried, 1994). A 

intensificação deste uso ocorreu a partir do Mesolítico, há cerca de 7 500 anos, no âmbito de 

uma estratégia de diversificação de modos de subsistência e em resposta à degradação de 

recursos alimentares de maior rendimento, como a caça grossa (Tavares da Silva & Soares, 

1997). 

Na região em estudo, a costa do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), foram encontrados vários depósitos de conchas, ossos e outros vestígios que 

atestam a utilização especializada de litorais rochosos e estuarinos para o marisqueio, desde o 

Epipaleolítico, há cerca de 10 400 anos, assim como outros vestígios da utilização humana de 

recursos vivos costeiros, como tanques de salga de peixe, utilizados entre os séculos I e V d. 

C. (Tavares da Silva & Soares, 1993; 1997; 1998a; 1998b). 

As zonas costeiras continuam a ser frequentemente utilizadas por seres humanos para a 

obtenção de alimento, através da captura de organismos selvagens ou do cultivo de animais ou 

algas, embora a sua utilização para fins essencialmente lúdicos, envolvendo ou não a captura 

de organismos, seja cada vez mais importante (por exemplo, Hockey, 1994, Arlinghaus et al., 

2019). 

Em Portugal, os recursos vivos marinhos são intensa e tradicionalmente explorados, sendo a 

sua principal utilização o consumo alimentar humano. Como indicador da importância destes 

recursos na alimentação dos Portugueses, pode ser referido o elevado valor do consumo por 

habitante (57,1 kg por ano em peso fresco) de organismos aquáticos capturados ou cultivados, 

bem como a sua elevada proporção (13,3%) na totalidade de proteínas consumidas (dados de 

2016; FAO, 2019). 

As atividades humanas extrativas destes recursos vivos marinhos usam atualmente diversos 

utensílios, equipamentos e métodos, muitos deles usados por seres humanos há muitos 

milhares de anos (por exemplo, anzóis, linhas, redes, armadilhas, facas, ganchos, arpões e 

embarcações flutuantes), e podem ser reunidas em dois grandes conjuntos, relacionados com 

o principal fim a que se destinam: pesca comercial e lúdica. Embora a primeira seja sobretudo 

destinada à comercialização do pescado e, a segunda, à recreação, ambas podem ser 

importantes para a obtenção de alimento por parte dos respetivos praticantes e dos seus 

familiares. Em Portugal, como em muitos países, as restrições legais aplicadas ao exercício 

destas atividades pesqueiras são geralmente objeto de regulamentos separados, embora haja 

medidas aplicadas em ambas atividades, muitas delas primariamente na pesca comercial e, 

por consequência, na pesca lúdica. 
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Deste modo, o presente relatório apresenta duas secções principais, uma dedicada à pesca 

lúdica marinha (secção 2) e outra à pesca comercial marinha (secção 3), com vista à 

caracterização destas atividades e, assim, da pesca na área marinha do PNSACV. Em cada 

uma destas secções são apresentadas, numa secção introdutória, as principais informações 

gerais acerca do exercício da respetiva atividade pesqueira neste parque natural, com base na 

revisão de trabalhos científicos publicados e de outros documentos, bem como de informações 

obtidas junto de pescadores da região e de outras pessoas dela conhecedoras. 

Cada introdução refere as principais atividades pesqueiras e o seu impacte, os recursos vivos e 

habitats mais explorados, as estruturas usadas e as principais restrições legais aplicadas ao 

seu exercício no PNSACV, incluindo as que foram implementadas com a publicação do atual 

Plano de Ordenamento deste parque. No final de cada secção introdutória são referidos os 

principais objetivos, correspondentes à apresentação e discussão de resultados de 

determinados estudos sobre a caracterização da pesca na área marinha do PNSACV, 

realizados pela equipa do projeto MARSW neste e noutros projetos. Com vista à compreensão 

desta apresentação e discussão de resultados, os métodos usados em cada estudo são 

previamente apresentados de forma resumida em cada secção. 

Parte dos resultados apresentados neste relatório não foi publicada, pelo que a sua 

apresentação e discussão neste relatório, em conjunto com as de resultados publicados, é 

original e acentua a elevada importância deste trabalho como revisão completa e atualizada da 

informação científica relevante acerca da caracterização da pesca na área marinha do 

PNSACV. 
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2.1. Introdução 

Em Portugal, os recursos vivos marinhos são intensa e tradicionalmente explorados, sendo a 

sua principal utilização o consumo alimentar humano. Como indicador da importância destes 

recursos na alimentação dos Portugueses, pode ser referido o elevado valor do consumo por 

habitante (57,1 kg por ano em peso fresco) de organismos aquáticos capturados ou cultivados, 

bem como a sua elevada proporção (13,3%) na totalidade de proteínas consumidas (dados de 

2016; FAO, 2019). Porém, estes valores deverão estar subestimados, pois apenas se referem 

ao pescado obtido em atividades de pesca comercial e aquacultura e, assim, não têm em conta 

grande parte dos recursos vivos marinhos explorados no âmbito de outras atividades 

pesqueiras, geralmente exercidas sem o objetivo de comercializar a totalidade ou a maioria do 

pescado capturado. 

Quando efetuada sem fins comerciais ou científicos, a captura de espécies marinhas, vegetais 

ou animais, é classificada como pesca lúdica pela legislação que regulamenta esta atividade 

em Portugal (decreto-lei n.º 246/2000, de 29 de setembro, com as alterações introduzidas pelos 

decretos-leis n.os 112/2005, de 8 de julho, 56/2007, de 13 de março, e 101/2013, de 25 de 

julho). Segundo estes diplomas, a pesca lúdica pode ser praticada na modalidade de lazer, 

desportiva ou turística, e é proibido expor para venda, colocar à venda ou vender o pescado 

assim capturado ou as suas partes. Com efeito, a maioria do pescado obtido na pesca lúdica é 

frequentemente consumida pelo próprio pescador e pelos seus familiares ou amigos e, se parte 

deste pescado for comercializada, não é transacionada em lota e escapa aos habituais 

controlos administrativos (Castro, 2004). 

Deste modo, as capturas totais efetuadas em Portugal no âmbito destas atividades pesqueiras 

não comerciais são desconhecidas, bem como a sua variação temporal e espacial. Em 

Portugal continental, são exceções a este desconhecimento o resultado do controlo, imposto 

por lei, das capturas de troféus de pesca (portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro) e de estudos 

científicos realizados nalgumas regiões (por exemplo, Rius e Cabral, 2004; Castro, 2004; 

Rangel e Erzini, 2007; Veiga et al., 2010). 

Como indicador da importância da pesca lúdica marinha (adiante designada por pesca lúdica 

ou recreativa), é de referir o elevado número de licenças emitidas para o exercício desta 

atividade em Portugal continental, tornadas exigíveis desde 2007 (portaria n.º 868/2006, de 29 

de agosto): de 2007 a 2018, inclusive, foi emitido um número médio anual de 180 143 licenças 

(com base em informações obtidas no site da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos; http://www.dgrm.min-agricultura.pt; figura 2.1.1). De 2007 a 2013, 

inclusive, foram emitidas licenças deste tipo por região, tendo o respetivo valor médio anual 

sido de 9 601 no Alentejo e 23 747 no Algarve (figura 2.1.1). Somando estes valores com as 

licenças deste tipo emitidas para a totalidade da costa continental portuguesa (em média, 56 

949 licenças por ano), o número médio anual que, neste período de 2007 a 2013, permitiu o 
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exercício da pesca lúdica no PNSACV totaliza 90 297. A pesca apeada é a que tem motivado a 

emissão de um maior número de licenças (figura 2.1.1). 

 

 
Figura 2.1.1- Número total de licenças emitidas para o exercício da pesca lúdica marinha em 
Portugal continental (em cima, por região; em baixo, por atividade; informações obtidas no site da 
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; http://www.dgrm.min-
agricultura.pt; dados de 2019 até 30 de setembro, inclusive). No período apresentado, a emissão 
deste tipo de licenças por região foi efetuada entre 2007 e 2013, inclusive. 
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Por outro lado, diversos estudos científicos realizados desde os anos 1990 apresentam a 

pesca lúdica como uma atividade desenvolvida de forma intensa e regular na costa continental 

portuguesa (por exemplo, Rius e Cabral, 2004; Castro, 2004; Rangel e Erzini, 2007; Veiga et 

al., 2010, 2013). 

Em ambientes marinhos portugueses, a pesca lúdica inclui principalmente atividades como a 

apanha de marisco e de isco, a pesca à linha e a pesca submarina, geralmente exercidas a 

partir de terra ou de uma embarcação, sem imersão ou através da imersão parcial ou total do 

pescador. Os ambientes assim explorados são geralmente costeiros (oceânicos ou estuarinos), 

sendo a apanha de marisco e de isco realizada frequentemente durante a maré baixa e em 

fundos entremarés (ou intertidais) ou subtidais pouco profundos. A pesca à linha e a pesca 

submarina são geralmente exercidas com menor dependência da altura da maré ou da coluna 

de água, embora a pesca submarina seja normalmente efetuada até cerca de 20 m de 

profundidade. Na costa portuguesa, as áreas oceânicas com fundos rochosos (dominados por 

substrato duro) são frequentemente exploradas pela pesca lúdica, embora esta atividade 

também seja exercida em ambientes com fundos sedimentares, nomeadamente em estuários e 

lagoas costeiras (Franca et al., 1998; Castro, 2004). 

A apanha de marisco é dirigida à captura de invertebrados, nomeadamente de crustáceos, 

moluscos e equinodermes para consumo alimentar. Na apanha de isco, os anelídeos 

poliquetas e outros invertebrados (algumas algas também, mas com pouca frequência) são 

frequentemente capturados para posterior uso na pesca à linha, geralmente dirigida à captura 

de peixes teleósteos. Estes peixes são também o alvo principal da pesca submarina, que inclui 

a captura de invertebrados. Apesar de serem atividades com capturas geralmente 

multiespecíficas, a maioria das suas presas é importante para o funcionamento do ecossistema 

costeiro. 

Na tabela 2.1.1 são listados os principais taxa mais explorados no litoral rochoso do PNSACV, 

podendo verificar-se que poucos são os que têm alguma importância para subsistência ou 

comercialização, e que as atividades de recreação são importantes para um maior número. 

Enquadrada no decreto-lei n.º 246/2000, de 29 de setembro, e “tendo por objetivo a 

conservação e a gestão racional dos recursos”, a portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto, 

aplicada à pesca lúdica marinha exercida em Portugal continental, pretendeu “criar as melhores 

condições para a prática da pesca com caráter lúdico, protegendo esta atividade, assegurando 

a sustentabilidade dos recursos marinhos e impedindo o desenvolvimento de uma atividade de 

pesca profissional a coberto da pesca lúdica”. Alterado em 2009 (portarias n.º 144/2009, de 5 

de fevereiro, e n.º 458-A/2009, de 4 de maio) e 2014 (portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro), 

este diploma implementou medidas de controlo desta atividade, incluindo por exemplo o 

licenciamento obrigatório (exceto no caso da apanha manual), tamanhos mínimos para as 
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principais presas, limites de captura diária por pescador e restrições espaciais, de utensílios e 

de espécies. 

 

Tabela 2.1.1 - Principais taxa explorados no litoral rochoso do PNSACV, com base em observações feitas no terreno e 
informações obtidas junto de pescadores locais, e importância (-reduzida, +média, ++grande) para a subsistência 
alimentar direta e recreação dos pescadores, e para a comercialização das capturas efetuadas neste habitat 
(adaptado de Castro, 2004). Notas: são referidos os nomes vulgares mais comuns na região em estudo e, 
assinalados com um asterisco (*), os propostos por Sanches (1989) para normalização estatística; 

§ S. umbilicalis e S. 
pennanti; §§ P. lineatus e P. sauciatus. 
 

Taxum Nome vulgar  Subsistência  Recreação  Comercialização  
Algas 
Fucus 

 
bodelha, erva-salema 

 
- 

 
- 

 
- 

Anelídeos Poliquetas minhocas-do-mar, tiagem - ++ - 
Crustáceos 
Pollicipes pollicipes 
Palaemon 
Scyllarus arctus 
Necora puber 
Eriphia verrucosa 
Pachygrapsus marmoratus 
Maja brachydactyla 

 
percebe, perceve* 
camarões, camarões-brancos* 
bruxa, cigarra-do-mar* 
navalheira, navalheira-felpuda* 
caranguejo-durázio 
caranguejo-da-rocha 
santola, santola-europeia* 

 
- 
- 
- 

++ 
- 
- 
- 

 
++ 
+ 
- 

++ 
- 
- 
+ 

 
++ 
+ 
- 
+ 
- 
- 
- 

Moluscos 
Haliotis 
Patella vulgata 
Patella depressa 
Patella ulyssiponensis 
Steromphala (§) 
Phorcus (§§) 
Thais haemastoma 
Mytilus galloprovincialis 
Sepia officinalis 
Octopus vulgaris 

 
lapas-reais, orelhas* 
lapa 
lapa 
lapa 
burriés 
burriés 
búzio 
mexilhão, mexilhão-do-Mediterrâneo* 
choco, choco-vulgar* 
polvo, polvo-vulgar* 

 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 
+ 
- 

++ 

 
- 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 

++ 

 
- 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 

Equinodermes 
Paracentrotus lividus 

 
ouriço, ouriço-do-mar-púrpura* 

 
- 

 
+ 

 
- 

Peixes 
Muraena helena 
Conger conger 
Dicentrarchus labrax 
Sparus aurata 
Boops boops 
Diplodus sargus 
Diplodus vulgaris 
Sarpa salpa 
Labridae (exceto Symphodus) 
Symphodus 
Gobiidae 
Blenniidae 
Mugilidae 
Atherina 
Soleidae 

 
moreia, moreia* 
safio, congro* 
robalo, robalo-legítimo* 
dourada, dourada* 
boga, boga-do-mar* 
sargo, sargo-legítimo* 
safia, sargo-safia* 
salema, salema* 
bodiões, bodiões* 
burrinhos, bodiões* 
cabozes, cabozes* 
cabozes, marachombas* 
tainhas, tainhas* 
peixes-rei, peixes-rei* 
linguados, linguados* 

 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

++ 
- 
+ 

++ 
++ 
++ 
- 

++ 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

++ 
- 
- 

++ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
A portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica marinha (n.º 14/2014, de 23 de janeiro) 

revogou a portaria n.º 143/2009, de 5 de fevereiro (alterada pelas portarias n.º 458-A/2009, de 

4 de maio, e n.º 115-A/2011, de 24 de março), que “definiu os condicionalismos específicos ao 

exercício da pesca lúdica no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), tendo por objetivo a preservação dos valores naturais e dos recursos haliêuticos 

existentes na extensa faixa de litoral e meio marinho daquela área protegida”. Além das 

medidas acima referidas, algumas das quais foram alteradas (por exemplo, tamanhos mínimos 
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e limites de captura diária de algumas espécies, restrições de utensílios e de espécies), em 

2009 e 2011 foram também implementadas no PNSACV restrições temporais (um dia por 

semana de interdição; defesos sazonais na captura de algumas espécies), espaciais (áreas 

interditas, enquadradas e alteradas em 2011 no âmbito do Plano de Ordenamento do 

PNSACV) e sociais (restrição da apanha de marisco a naturais ou residentes nos concelhos 

abrangidos pelo PNSACV). Com a entrada em vigor da portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro, 

algumas destas medidas aplicadas em exclusivo no PNSACV entre 2009 e 2014 deixaram de 

vigorar (por exemplo, tamanhos mínimos e limites de captura diária de algumas espécies, 

restrições de utensílios e de espécies, um dia por semana de interdição e restrições sociais), 

outras ficaram condicionadas ao respetivo plano de ordenamento (por exemplo, áreas 

interditas) e outras foram mantidas por serem aplicadas ao exercício da pesca comercial (por 

exemplo, defesos sazonais na captura de algumas espécies, como o percebe, a navalheira, a 

santola, os sargos e o bodião). 

Na tabela 2.1.2 é apresentado um resumo de algumas restrições legais aplicadas 

especificamente ao exercício da pesca lúdica marinha no PNSACV, sendo notória a elevada 

variação temporal de medidas deste tipo. 

Atendendo à importância da pesca lúdica na costa continental portuguesa e, em particular, na 

costa do PNSACV (Castro, 2004; Veiga et al., 2010, 2013), os estudos científicos de avaliação 

da intensidade e rendimento desta atividade e do seu impacto nos recursos marinhos, bem 

como de análise da opinião dos pescadores sobre a gestão em vigor, são necessários para a 

monitorização, melhoria e implementação de uma gestão adaptativa e integrada, contribuindo 

para a sustentabilidade da pesca. 

Apesar de serem relativamente reduzidas as quantidades capturadas individualmente na pesca 

lúdica, quando comparadas com as obtidas na pesca comercial, o impacte da pesca lúdica 

pode ser importante, designadamente na região em estudo, tendo em atenção a sua elevada 

regularidade, a sua elevada intensidade nalguns períodos do ano e a reduzida dimensão do 

ambiente explorado, neste caso a zona litoral, que inclui níveis entremarés e subtidais pouco 

profundos (Castro, 2004; Castro e Cruz, 2009; Veiga et al., 2010, 2013). 

Na pesca lúdica exercida em litorais rochosos oceânicos, os peixes teleósteos, os crustáceos 

decápodes e os moluscos cefalópodes capturados são importantes predadores, alguns dos 

invertebrados mais explorados, como o percebe e o mexilhão, são importantes ocupadores de 

espaço e criadores de estruturas de refúgio e fixação de outros organismos, e outros 

invertebrados frequentemente capturados, como o ouriço-do-mar, as lapas ou os burriés, são 

importantes herbívoros com impacte direto na abundância de macroalgas bentónicas (Castro, 

2004; tabela 2.1.1). Sendo estas presas consumidores abundantes e ativos ou importantes 

ocupadores de espaço, a sua intensa remoção e predação pode provocar alterações 
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importantes na estrutura e no funcionamento das comunidades associadas, tanto devido a 

efeitos diretos como indiretos (Castilla et al., 1994; Hockey, 1994; Moreno, 2001). 

Considerando a pesca exercida em litorais rochosos, são previsíveis duas consequências 

diretas ao nível da estrutura das populações exploradas (Underwood, 1993; Crowe et al., 2000; 

Thompson et al., 2002): 

- o decréscimo do número e da dimensão das presas capturadas por unidade de esforço de 

exploração, e o aumento deste esforço, tal como sucedeu noutras regiões sujeitas a atividades 

deste tipo (por exemplo: Kingsford et al., 1991; Castilla et al., 1994; Dye et al., 1994); 

- devido a este efeito, a capacidade reprodutora das populações exploradas tende a diminuir, 

ou mesmo a desaparecer quando não existam refúgios, tendo em atenção que, na maioria das 

espécies animais capturadas nestas atividades, os maiores exemplares produzem a maior 

parte ou a totalidade dos juvenis (por exemplo: Underwood, 1979; Hancock, 1979; Catterall e 

Poiner, 1987). 

Com efeito, devido às suas caraterísticas biológicas e a interações intra- e interespecíficas, 

muitas das espécies coletadas em litorais rochosos são bastante vulneráveis à exploração 

humana, e os seus stocks podem ser facilmente sobreexplorados (Dye et al., 1994). 

Em comparação com a pesca comercial, a pesca lúdica pode ter muitos dos mesmos efeitos 

negativos, incluindo a redução do tamanho individual e do stock, alterações genéticas e ao 

nível do ecossistema, e degradação do habitat (Cooke e Cowx, 2006; Lewin et al., 2006). 

Embora a maior parte da biomassa explorada no mar seja obtida na pesca comercial, o 

impacto global da pesca recreativa pode ser maior do que se pensava, nomeadamente no caso 

de espécies de níveis tróficos superiores (Coleman et al., 2004; Cooke e Cowx, 2004, 2006; 

Arlinghaus e Cooke, 2005). 

De acordo com Arlinghaus et al. (2019), a reforma da gestão da pesca lúdica (por estes autores 

considerada sobretudo na modalidade de pesca à linha), com vista à sustentabilidade desta 

atividade, devia assentar nos seguintes objetivos: qualidade da pesca (as motivações dos 

pescadores lúdicos são diversas e a pesca lúdica não deveria ser gerida como a comercial, 

destinada a obter lucro ou sustento alimentar, devendo a gestão ter objetivos bioeconómicos e 

considerar a qualidade da atividade de acordo com a sua valorização por parte dos 

pescadores); organização e integração dos pescadores em processos de gestão; diversificação 

da gestão, em função da elevada diversidade de espécies e habitats explorados pela pesca 

lúdica; investimento nos recursos da pesca (os pescadores lúdicos usam recursos comuns que 

podem ser esgotados, sendo necessários limites de utilização e investimento para uma 

exploração sustentável, de modo a que os pescadores que investem tenham benefícios e que 

os pescadores com maior impacte suportem maiores custos); monitorização e avaliação de 

suporte à gestão. 
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Com vista à caracterização da pesca lúdica marinha no PNSACV, nesta secção pretende-se 

apresentar e discutir resultados de estudos em que esta atividade foi caracterizada, em que foi 

avaliada a intensidade, o esforço e a captura total e por unidade de esforço desta atividade, e 

em que foi analisada a opinião de pescadores sobre as respetivas medidas de gestão e 

conservação. 

 



 
 
Tabela 2.1.2- Algumas das principais restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica marinha no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) e sua variação 
desde 2006; pesca desportiva não considerada; (…) significa texto idêntico; DL - quadro legal da pesca lúdica (decreto-lei n.º 101/2013, de 25 de julho, que alterou e republicou o decreto-lei n.º 
246/2000, de 29 de setembro); RA – regulamento da apanha (portaria n.º 1228/2010, de 6 de dezembro, que alterou e republicou a portaria n.º 1102-B/2000, de 22 de novembro). 
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A– Restrições aplicadas 
na costa continental 

portuguesa (CCP) ou só 
no PNSACV (PNSACV)  

portaria n.º 868/2006, 
de 29 de agosto (CCP)  

portaria n.º 143/2009, 
de 5 de fevereiro (PNSACV)  

portaria n.º 144/2009, 
de 5 de fevereiro (CCP) 

(revoga a portaria n.º 868/2006) 

portaria n.º 458-A/2009, 
de 4 de maio 

(CCP e PNSACV) 
(altera as portarias n.º 143/2009 e 

144/2009) 

portaria n.º 115-A/2011, 
de 24 de março (PNSACV) 
(altera e republica a portaria n.º 
143/2009, alterada pela portaria 

n.º 458-A/2009) 

portaria n.º 14/2014, 
de 23 de janeiro (CCP) 

(revoga as portarias n.º 143/2009 
e 144/2009) 

Restrições 
temporais 

Os 
praticantes 
devem 
respeitar  

as restrições biológicas 
fixadas na legislação em vigor 
para a pesca comercial 
(RA, 2006 – interdição da 
apanha de moluscos bivalves 
entre 1 de maio e 15 de junho) 

os períodos de defeso fixados 
na legislação em vigor para a 
pesca comercial  

[sem alterações à portaria n.º 
868/2006] 

[sem alterações às portarias 
n.º 143/2009 e n.º 144/2009] 

[sem alterações à portaria n.º 
143/2009] 

[sem alterações à portaria n.º 
144/2009] 
(RA, 2010 – interdição da 
apanha de navalheira e 
santola entre 15 de fevereiro e 
15 de junho)  

É proibida a 
pesca 
submarina  

[sem referência] 
(DL, 2000 - no período 
noturno, entre o pôr e o 
nascer do Sol) 

[sem referência] [sem alterações ao DL] [sem referência] [sem referência] [sem alterações ao DL] 

Restrições 
espaciais 
(por razões 
de 
segurança 
ou 
salubridade) 

Não é 
permitido 
pescar  

em barras, respetivos acessos 
e embocaduras; canais de 
acesso, canais de 
aproximação e canais 
estreitos em portos; em canais 
balizados; a menos de 100 m 
de docas, portos de abrigo, 
embarcadouros, estaleiros de 
construção naval e 
estabelecimentos de 
aquicultura; em portos de 
pesca e marinas de recreio; 
em praias concessionadas, 
durante e época balnear, a 
menos de 300 m da linha da 
costa; a menos de 100 m da 
zona de qualquer esgoto 

[sem referência] 

alteração à portaria n.º 
868/2006 – (…); a menos de 
100 m do acesso a 
embarcadouros, docas e 
portos, áreas de estaleiros 
de construção naval e 
estabelecimentos de 
aquicultura; a menos de 100 
m da desembocadura de 
qualquer esgoto (devidamente 
assinalado); dentro das áreas 
delimitadas dos portos e 
marinas de recreio 
(pesca submarina e pesca 
embarcada: nas barras de 
acesso aos portos e 
embocaduras dos rios; nos 
canais de acesso, canais de 
aproximação e 
canais estreitos em portos; em 
canais balizados) 

[sem alterações às portarias 
n.º 143/2009 e n.º 144/2009] [sem referência] 

alteração à portaria n.º 
144/2009 – (…); em estaleiros 
de construção e reparação 
naval e estabelecimentos de 
aquicultura, salvo, nestes 
últimos, quando formalmente 
autorizado pelo 
concessionário ou 
proprietário;  em outras áreas 
que venham a ser limitadas e 
devidamente assinaladas pela 
autoridade portuária ou 
pela autoridade marítima. 
(pesca submarina e pesca 
lúdica embarcada: nos canais 
de navegação das barras de 
acesso aos portos e 
embocaduras dos rios) 

Restrições 
do total de 
capturas 
diárias 

Peso 
máximo, por 
praticante, 
de peixes e 
cefalópodes  

10 kg 
(podem ser capturados e 
retidos um ou mais 
exemplares; não é 
contabilizado o peso do 
exemplar maior) 

7,5 kg 
(na pesca submarina, a 
captura de bodião, Labrus 
bergylta, está limitada a dois 
exemplares) 

[sem alterações à Portaria n.º 
868/2006] 

alteração à portaria n.º 
143/2009 - (…); (não é 
contabilizado o peso do 
exemplar maior) 
[sem alterações à portaria n.º 
144/2009] 

alteração à portaria n.º 
143/2009 - (…); a captura do 
polvo não pode exceder dois 
exemplares 

alteração à portaria n.º 
868/2006 – (…); (não é 
contabilizado o peso do 
exemplar maior); 15 kg na 
pesca submarina (não é 
contabilizado o peso do 
exemplar maior) 



 
 
Tabela 2.1.2- Algumas das principais restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica marinha no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) e sua variação 
desde 2006; pesca desportiva não considerada; (…) significa texto idêntico; DL - quadro legal da pesca lúdica (decreto-lei n.º 101/2013, de 25 de julho, que alterou e republicou o decreto-lei n.º 
246/2000, de 29 de setembro); RA – regulamento da apanha (portaria n.º 1228/2010, de 6 de dezembro, que alterou e republicou a portaria n.º 1102-B/2000, de 22 de novembro). 
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A– Restrições aplicadas 
na costa continental 

portuguesa (CCP) ou só 
no PNSACV (PNSACV)  

portaria n.º 868/2006, 
de 29 de agosto (CCP)  

portaria n.º 143/2009, 
de 5 de fevereiro (PNSACV)  

portaria n.º 144/2009, 
de 5 de fevereiro (CCP) 

(revoga a portaria n.º 868/2006) 

portaria n.º 458-A/2009, 
de 4 de maio 

(CCP e PNSACV) 
(altera as portarias n.º 143/2009 e 

144/2009) 

portaria n.º 115-A/2011, 
de 24 de março (PNSACV) 
(altera e republica a portaria n.º 
143/2009, alterada pela portaria 

n.º 458-A/2009) 

portaria n.º 14/2014, 
de 23 de janeiro (CCP) 

(revoga as portarias n.º 143/2009 
e 144/2009) 

Restrições 
do total de 
capturas 
diárias 

Peso 
máximo, por 
praticante, 
de 
crustáceos e 
outros 
organismos 
(exceto 
peixes ou 
cefalópodes)  

2 kg 
(não é contabilizado para o 
efeito o peso do exemplar 
maior); 
0,5 kg de perceves 

2 kg 
(não é contabilizado para o 
efeito o peso do exemplar 
maior); 
3 kg de mexilhões; 
1 kg de perceves 

[sem alterações à portaria n.º 
868/2006] 

[sem alterações às portarias 
n.º 143/2009 e n.º 144/2009] 

[sem alterações à portaria n.º 
143/2009] 

2 kg 
cumulativamente, 3 kg de 
mexilhão; 
0,5 l de anelídeos (não inclui 
casulos; raspagem de rochas 
não permitida) 

Limite 
máximo na 
pesca 
embarcada 
(três ou mais 
praticantes a 
bordo)  

25 kg 
(exceto embarcações 
registadas na atividade 
marítimo-turística) 

[sem referência] [sem alterações à portaria n.º 
868/2006] 

alteração à portaria n.º 
144/2009 – (…); (exceto a 
pesca submarina) 
[sem alterações à portaria n.º 
143/2009] 

[sem alterações à portaria n.º 
143/2009] 

alteração à portaria n.º 458-
A/2009 – (…); (não é 
contabilizado para o efeito um 
exemplar de maior peso para 
cada praticante) 

Restrições do tamanho das 
presas 

é proibida a captura de 
peixes, crustáceos e moluscos 
cujo tamanho seja inferior aos 
tamanhos mínimos fixados na 
legislação em vigor para a 
pesca comercial 

a captura está condicionada 
ao cumprimento dos 
tamanhos mínimos fixados 
na legislação em vigor para a 
pesca comercial e lúdica e na 
apanha comercial do perceve 
no PNSACV 
(são estabelecidos tamanhos 
mínimos de captura para 
algumas espécies) 

[sem alterações à portaria n.º 
868/2006] 

[sem alterações às portarias 
n.º 143/2009 e n.º 144/2009] 

a captura está condicionada 
ao cumprimento dos 
tamanhos mínimos fixados 
na legislação em vigor para a 
pesca comercial 
(são estabelecidos tamanhos 
mínimos de captura para 
algumas espécies) 

é proibida a retenção de 
peixes, crustáceos e moluscos 
cujo tamanho seja inferior aos 
tamanhos mínimos fixados na 
legislação em vigor para a 
pesca comercial 

Restrições 
de espécies 
(proibição de 
captura e/ou 
retenção) 

É proibida a 
captura e 
retenção de  

lampreia (Petromyzon 
marinus) 
salmão (Salmo salar) 
sável e savelha (Alosa) 
esturjão (Acipenser) 
cavalo-marinho 
(Hippocampus) 
peixe-lua (Mola mola) 
tartarugas marinhas 
mamíferos marinhos 

é interdita a apanha de 
fêmeas de navalheira 
(Liocarcinus; Necora) quando 
estiverem ovadas 

alteração à portaria n.º 
868/2006 – (…); 
lagostas (Palinurus) 
meros (Epinephelus) 
tubarão -branco (Carcharodon 
carcharias) 
perna-de-moça (Galeorhinus 
galeus) 
tubarão-sardo (Lamna nasus) 

[sem referência] 

[sem alterações à portaria n.º 
143/2009] 
(RA,2010 - os exemplares de 
crustáceos, com exceção do 
perceve, quando ovados, 
devem ser imediatamente 
devolvidos ao meio natural) 

alteração à portaria n.º 
144/2009 – (…); Raja 
undulata, Rostroraja alba, 
Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, 
Carcharinus falciformis, C. 
longimanus, Alopias 
superciliosus, Thunnus 
thynnus, Anguilla 
anguilla,Squalus acanthias, 
Homarus gammarus, Ostrea 
edulis, Syngnathidae, corais 
(captura proibida na pesca 
submarina, retenção proibida 
nas outras modalidades) 



 
 
Tabela 2.1.2- Algumas das principais restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica marinha no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) e sua variação 
desde 2006; pesca desportiva não considerada; (…) significa texto idêntico; DL - quadro legal da pesca lúdica (decreto-lei n.º 101/2013, de 25 de julho, que alterou e republicou o decreto-lei n.º 
246/2000, de 29 de setembro); RA – regulamento da apanha (portaria n.º 1228/2010, de 6 de dezembro, que alterou e republicou a portaria n.º 1102-B/2000, de 22 de novembro). 
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A– Restrições aplicadas 
na costa continental 

portuguesa (CCP) ou só 
no PNSACV (PNSACV)  

portaria n.º 868/2006, 
de 29 de agosto (CCP)  

portaria n.º 143/2009, 
de 5 de fevereiro (PNSACV)  

portaria n.º 144/2009, 
de 5 de fevereiro (CCP) 

(revoga a portaria n.º 868/2006) 

portaria n.º 458-A/2009, 
de 4 de maio 

(CCP e PNSACV) 
(altera as portarias n.º 143/2009 e 

144/2009) 

portaria n.º 115-A/2011, 
de 24 de março (PNSACV) 
(altera e republica a portaria n.º 
143/2009, alterada pela portaria 

n.º 458-A/2009) 

portaria n.º 14/2014, 
de 23 de janeiro (CCP) 

(revoga as portarias n.º 143/2009 
e 144/2009) 

Restrições de espécies 
(permissão de captura) 

[sem referência] 
(RA, 2006 – podem ser objeto 
de apanha 20 géneros e 38 
espécies de moluscos, 
anelídeos, sipunculídeos, 
equinodermes e crustáceos) 

são passíveis de apanha 6 
géneros e 5 espécies de 
moluscos (exclui polvo), 
crustáceos e equinodermes, 
além de poliquetas para isco 

na pesca submarina só é 
permitida a captura de alguns 
peixes e cefalópodes (1 
família, 16 géneros e 42 
espécies) 

[sem referência] 

alteração à portaria n.º 
143/2009 – (…); são passíveis 
de apanha 6 géneros e 6 
espécies de moluscos (inclui 
polvo), crustáceos e 
equinodermes 

[sem referência] 
(RA, 2010 – podem ser objeto 
de apanha 19 géneros e 29 
espécies de moluscos, 
anelídeos, sipunculídeos, 
equinodermes e crustáceos) 

Restrições de utensílios de 
captura 

a pesca só pode ser exercida 
por meio de linha de mão, 
cana de pesca, corripo ou 
corrico e toneira; 
a apanha só pode ser 
exercida manualmente 
(DL, 2000 – a pesca só pode 
ser exercida com linhas ou 
instrumentos de mão ou de 
arremesso, desde que a 
respetiva força propulsora não 
seja devida a poder detonante 
resultante de substância 
química ou a gás 
artificialmente comprimido; as 
linhas de pesca não podem 
ter mais que três anzóis, não 
podendo cada praticante 
utilizar mais que três linhas; 
na pesca submarina pode ser 
usado instrumento de mão ou 
de arremesso) 
(RA, 2006 – na apanha só 
podem ser utilizados os 
utensílios adriça, ancinho, 
arrilhada, faca de destroncar 
ou mariscar, lapeira, sacho de 
cabo curto, gancho e xalavar, 
assim como outros utensílios 
de uso marcadamente local) 

a pesca à linha pode ser 
exercida com um máximo de 
duas canas ou linhas de mão; 
por cada cana ou linha, é 
permitida a utilização de um 
máximo de três anzóis, com 
uma abertura igual ou 
superior a 9 mm 
a apanha pode ser efetuada 
com faca de mariscar (exceto 
de poliquetas para isco) 

alteração à portaria n.º 
868/2006 – (…); a pesca 
apeada pode ainda ser 
exercida com a arte de 
malhada, bem como com faca 
de mariscar, camaroeiro e pá 
ou enxada de cabo curto; 
na pesca submarina apenas 
pode ser utilizada uma 
espingarda 

[sem referência] 

alteração à portaria n.º 
143/2009 – (…); por cada 
cana ou linha, é permitida a 
utilização de um máximo de 
três anzóis com uma abertura 
igual ou superior a 9 mm, ou 
uma única amostra (isco 
artificial) que contenha anzóis 
simples, ou múltiplos, com 
abertura igual ou superior a 9 
mm; 
a apanha pode ser efetuada 
com (cabo e lâmina com 
determinadas dimensões) 
faca de mariscar e 
instrumentos tradicionais 
adaptados, nomeadamente a 
‘arrilhada’; 
a apanha de poliquetas para 
isco pode ser efetuada com 
um sacho (cabo e lâmina com 
determinadas dimensões); 
na apanha do polvo pode ser 
utilizado ‘puxeiro’ ou ‘bicheiro’ 
com determinadas 
características 

alteração à portaria n.º 
144/2009 – (…); na pesca 
submarina podem ser 
utilizadas a espingarda 
submarina, a faca de 
mariscar, o puxeiro e a 
arrelhada ou arrilhada (cabo e 
lâmina com determinadas 
dimensões); na pesca apeada 
podem ser utilizados o 
camaroeiro, a faca de 
mariscar, a malhada, o 
gancho, bicheiro ou puxeiro, a 
pá ou enxada de cabo curto e 
a arrelhada ou arrilhada (cabo 
e lâmina com determinadas 
dimensões) 

Restrições do uso de iscos 
ou engodos 

podem ser utilizados iscos ou 
engodos, naturais ou 
artificiais, desde que não 
sejam constituídos por ovas 
de peixe ou por substâncias 

[sem referência] 

alteração à portaria n.º 
868/2006 – (…); na pesca a 
partir de embarcação podem 
ser usados iscos e engodos; 
na pesca apeada só podem 

alteração à portaria n.º 
144/2009 – (…); na pesca 
apeada e na pesca a partir de 
embarcação podem ser 
utilizados iscos e engodos 

[sem referência] 
[sem alterações à portaria n.º 
458-A/2009] 
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A– Restrições aplicadas 
na costa continental 

portuguesa (CCP) ou só 
no PNSACV (PNSACV)  

portaria n.º 868/2006, 
de 29 de agosto (CCP)  

portaria n.º 143/2009, 
de 5 de fevereiro (PNSACV)  

portaria n.º 144/2009, 
de 5 de fevereiro (CCP) 

(revoga a portaria n.º 868/2006) 

portaria n.º 458-A/2009, 
de 4 de maio 

(CCP e PNSACV) 
(altera as portarias n.º 143/2009 e 

144/2009) 

portaria n.º 115-A/2011, 
de 24 de março (PNSACV) 
(altera e republica a portaria n.º 
143/2009, alterada pela portaria 

n.º 458-A/2009) 

portaria n.º 14/2014, 
de 23 de janeiro (CCP) 

(revoga as portarias n.º 143/2009 
e 144/2009) 

passíveis de provocar danos 
ambientais, nomeadamente 
substâncias venenosas ou 
tóxicas ou explosivos 

ser utilizados iscos; na pesca 
submarina não é permitida a 
utilização de iscos e engodos 

Outras restrições 

o exercício da pesca está 
sujeito a licença, individual e 
intransmissível, a emitir 
mediante o pagamento da 
respetiva taxa, com exceção 
da apanha ou de menores de 
16 anos quando 
acompanhados por titulares 
de licença 
(DL, 2000 – o exercício da 
pesca lúdica está sujeito a 
licenciamento, exceto quando 
se trate da apanha, em que a 
recolha é manual) 

[sem referência] 
[sem alterações à portaria n.º 
868/2006] [sem referência] [sem referência] 

[sem referência] 
(DL, 2013 - o exercício da 
pesca lúdica está sujeito a 
licenciamento, exceto no caso 
da apanha lúdica, que se 
pratica manualmente e sem 
recurso a utensílios de 
captura, e da pesca lúdica por 
menores de 16 anos, quando 
acompanhados por titulares 
de licença) 

 

B – Restrições aplicadas no 
PNSACV 

portaria n.º 143/2009, 
de 5 de fevereiro  

portaria n.º 458-A/2009, 
de 4 de maio 

(altera a portaria n.º 143/2009) 

portaria n.º 115-A/2011, 
de 24 de março 

(altera e republica a portaria n.º 143/2009, 
alterada pela portaria n.º 458-A/2009) 

portaria n.º 14/2014, 
de 23 de janeiro 

(revoga a portaria n.º 143/2009) 

Restrições 
temporais 

A pesca é 
permitida  

de quintas-feiras a domingos, e aos dias 
feriados 

todos os dias da semana, com exceção da 
quarta-feira, e aos dias feriados [sem alterações à portaria n.º 143/2009] 

de quinta-feira a segunda-feira e nos dias 
feriados, não se aplicando esta restrição 
entre 1 de junho e 30 de setembro (pesca 
embarcada, exceto com embarcações de 
atividade marítimo-turística) 

entre o nascer e o pôr-do-sol (excetua-se a 
pesca à linha nos molhes, nas praias não 
concessionadas e em pesqueiros autorizados, 
sem prejuízo do disposto na regulamentação 
da pesca lúdica) 

alteração à portaria n.º 143/2009 – (…); 
(excetua-se a pesca à linha para lá do limite 
de 300 m da linha da costa em frente a praias 
concessionadas durante a época balnear, nas 
praias concessionadas fora da época balnear) 

entre o pôr e o nascer do sol se os 
praticantes usarem colete refletor e 
flutuante 

[sem referência] 

Restrições 
temporais 

É interdita a 
captura de 
sargos, Diplodus 
sargus e D. 
vulgaris 

entre 1 de janeiro e 31 de março entre 15 de janeiro e 15 de março entre 1 de fevereiro e 15 de março 
(atendendo à portaria n.º 115-B/2011, de 24 
de março, esta restrição é apenas aplicada 
à pesca à linha apeada no PNSACV) 
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B – Restrições aplicadas no 
PNSACV 

portaria n.º 143/2009, 
de 5 de fevereiro  

portaria n.º 458-A/2009, 
de 4 de maio 

(altera a portaria n.º 143/2009) 

portaria n.º 115-A/2011, 
de 24 de março 

(altera e republica a portaria n.º 143/2009, 
alterada pela portaria n.º 458-A/2009) 

portaria n.º 14/2014, 
de 23 de janeiro 

(revoga a portaria n.º 143/2009) 

É interdita a 
captura do 
bodião, Labrus 
bergylta 

entre 1 de março e 31 de maio [sem alterações] [sem alterações] 
(atendendo à portaria n.º 115-B/2011, de 24 
de março, esta restrição é apenas aplicada 
à pesca à linha apeada no PNSACV) 

É interdita a 
captura e 
comercialização 
do perceve  

entre 15 de setembro e 15 de dezembro 
(portaria n.º 385/2006, de 19 de abril, alterada 
pela portaria n.º 388/2008, de 30 de maio; 
apanha, PNSACV) 

[sem alterações] [sem alterações] [sem alterações] 

Restrições 
espaciais 

A pesca é 
interdita  

nas áreas ilha do Pessegueiro, cabo Sardão, 
Arrifana e ilhotes do Martinhal, e numa área 
marinha de 100 m em torno dos ilhéus pedra 
da Agulha, pedra da Galé, pedra das Gaivotas 
e pedra do Gigante 

[sem alterações] 

nas áreas de proteção total e nas áreas de 
proteção parcial do tipo I definidas no 
Plano de Ordenamento do PNSACV (todas 
as modalidades); 
nas áreas de proteção parcial do tipo II 
definidas no Plano de Ordenamento do 
PNSACV (pesca submarina) 

[sem alterações] 

Restrições 
do 
tamanho 
das presas 

Tamanhos 
mínimos de 
captura 
(CT- comprimento 
total; AT- altura total; 
LT- largura total; DT- 
diâmetro total) 

burriés (Gibulla spp., Littorina litorea e 
Monodonta lineata): 1,5 cm CT/AT; lapas 
(Patella spp.): 3,5 cm CT; mexilhões (Mytillus 
spp.): 6,5 cm CT; navalheiras (Liocarcinus spp. 
e Necora spp.): 6 cm LT; ouriços-do-mar 
(Paracentrotus lividus, Echinus spp. e 
Sphaerechinus granularis): 5 cm DT 
(a captura está condicionada ao cumprimento 
dos tamanhos mínimos fixados na legislação 
em vigor para a pesca comercial e lúdica e na 
apanha comercial do perceve no PNSACV) 

[sem alterações] 

lapas (Patella spp.): 3,5 cm CT; mexilhões 
(Mytillus spp.): 6,5 cm CT; navalheiras 
(Liocarcinus spp. e Necora spp.): 6 cm LT 
(a captura está condicionada ao 
cumprimento dos tamanhos mínimos 
fixados na legislação em vigor para a 
pesca comercial) 

(é proibida a retenção de peixes, crustáceos 
e moluscos cujo tamanho seja inferior aos 
tamanhos mínimos fixados na legislação em 
vigor para a pesca comercial) 

Restrições 
de 
espécies 

Espécies 
passíveis de 
apanha  

burriés (Gibulla spp., Littorina litorea e 
Monodonta lineata), lapas (Patella spp.), 
mexilhões (Mytillus spp.), navalheiras 
(Liocarcinus spp. e Necora spp.), ouriços-do-
mar (Paracentrotus lividus, Echinus spp. e 
Sphaerechinus granularis); perceve (Pollicipes 
pollicipes) e poliquetas 

[sem alterações] alteração à portaria n.º 143/2009 – (…); 
polvo (Octopus vulgaris) 

[sem referência] 
(RA, 2010 – podem ser objeto de apanha 
19 géneros e 29 espécies de moluscos, 
anelídeos, sipunculídeos, equinodermes e 
crustáceos) 
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2.2. Metodologia 
2.2.1. Projetos envolvidos  

De modo a caracterizar a atividade de pesca lúdica no PNSACV são analisados, de forma 

integrada, dados obtidos no projeto MARSW e noutros projetos de investigação desenvolvidos 

nesta região costeira por entidades executoras do projeto MARSW, e que focam, direta ou 

indiretamente, esta temática. 

Assim, além de dados obtidos no projeto MARSW, são neste relatório utilizados dados obtidos 

nos seguintes projetos desenvolvidos pelo CCMAR ou pelo MARE (polo da Universidade de 

Évora): Pescardata+ (projeto Pescardata, complementado com campanhas adicionais; Rangel 

et al., 2018; Rangel et al., dados não publicados); Sportfish (Erzini et al., 2008); Campanha 

SARGO (Horta e Costa & Antunes, CCMAR, dados não publicados); PROTECT (Castro et al., 

2015); e outros projetos (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., dados 

não publicados). 

O projeto Sportfish, que integrou uma tese de doutoramento e deu origem a diversas 

publicações (tais como: Erzini et al., 2008; Veiga et al., 2010; Guerreiro et al., 2011; Veiga et al., 

2011; Veiga et al., 2013), foi levado a cabo de julho de 2006 a julho de 2007, e pretendeu 

caracterizar a pesca recreativa de costa (à linha e apeada) na costa sul e sudoeste de Portugal 

continental (desde Vila Real de Santo António até Sines). Durante este projeto, as diversas 

análises levadas a cabo foram, sempre que possível, efetuadas em relação à costa sul e 

sudoeste de Portugal continental. A costa SW analisada compreende quase exclusivamente a 

zona do PNSACV, pelo que este projeto será amplamente utilizado para análise no presente 

relatório. 

O projeto Pescardata+ teve origem no projeto Pescardata (Rangel et al., 2018; ver a seguir), 

sendo que, para o referido e no âmbito do projeto MARSW, se utilizaram as campanhas de 

realização de inquéritos presenciais efetuadas na área do PNSACV, complementadas com as 

campanhas adicionais (efetuadas de acordo com o mesmo protocolo metodológico do projeto 

Pescardata) consideradas necessárias para caracterizar a atividade de pesca à linha lúdica 

apeada e embarcada neste parque. O projeto Pescardata “Recolha de dados e produção de 

estimativas de esforço e de capturas de pescarias recreativas em águas do Continente”, da 

responsabilidade do CCMAR e financiado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos, decorreu entre setembro de 2017 e dezembro de 2018, e visou efetuar a 

primeira caracterização de âmbito nacional da pesca lúdica, nas suas diferentes modalidades, 

relativa à captura das espécies incluídas no Programa de Recolha Oficial de Dados da União 

Europeia (DCF - Data Collection Framework). 

No inverno de 2016 foi realizada uma campanha de inquéritos presenciais à comunidade 

piscatória da zona algarvia do PNSACV (pesca comercial e recreativa, a maioria) associada à 

captura de sargo-legítimo, Diplodus sargus. Para efeitos do presente relatório, este estudo 
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será, daqui em diante, designado por “Campanha SARGO”, sendo que o tratamento de dados 

desta campanha foi feito no âmbito do projeto MARSW. É na zona algarvia do PNSACV que os 

hotspots de pesca à linha apeada ao sargo são mais evidentes e estão reportados. Esta 

campanha serviu o propósito de caracterizar este tipo de pesca específico que possui grande 

relevância na zona (Erzini et al., 2008; Veiga et al., 2010), e de compreender melhor as 

agregações de sargo em determinados locais (onde existem hotspots de pesca dirigida a esta 

espécie) na altura da reprodução através de conhecimento ecológico local. Pretendeu-se ainda 

recolher algumas perceções destes pescadores de sargo sobre as medidas de gestão do 

parque, nomeadamente das específicas desta atividade (Horta e Costa & Antunes, CCMAR, 

dados não publicados). 

O projeto PROTECT – Estudos Científicos para Proteção Marinha na Costa Alentejana foi 

desenvolvido entre 2010 e 2014, cofinanciado pelo Programa Operacional Pesca 2007-2013 

(PROMAR) e promovido pela Universidade de Évora, com a parceria da Fundação da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Centro de Oceanografia 

(integrado no MARE desde janeiro de 2015), e da Associação de Armadores da Pesca 

Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Castro et al., 2015). Neste 

projeto foram avaliados e monitorizados efeitos da proteção marinha implementada em 2011 na 

costa alentejana do PNSACV. No caso da pesca lúdica, foi avaliada e monitorizada a 

intensidade e o rendimento no litoral rochoso alentejano, comparando áreas do PNSACV e 

adjacentes. Foram feitas observações diretas de atividades de pesca, em períodos de baixa-

mar de marés vivas e com o mar pouco agitado, e foram inquiridos pescadores em atividade 

(inquéritos diretos realizados anualmente, entre 2011 e 2014). 

 

2.2.2. Área de estudo  

A amostragem do projeto PROTECT (Castro et al., 2015) e de outros estudos desenvolvidos no 

litoral rochoso alentejano (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., dados 

não publicados), incluindo do projeto MARSW, foi sobretudo efetuada nas áreas referidas na 

figura 2.2.1. 

No projeto Sportfish (Erzini et al., 2008), a área de amostragem estendeu-se desde Vila Real 

de Santo António até Sines, numa extensão total de costa de aproximadamente 250 km. Para 

efeitos de análise, esta área foi, sempre que possível, dividida entre a costa sul e a costa 

sudoeste (vicentina e alentejana) que compreende, quase na sua totalidade, a área de costa do 

PNSACV (Erzini et al., 2008; Veiga et al., 2010; figura 2.2.2). 

A área de estudo do projeto Pescardata+ corresponde inteiramente à faixa costeira do 

PNSACV (figura 2.2.2). 
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A área de estudo da Campanha SARGO corresponde à zona algarvia do PNSACV (costa 

vicentina), tendo tido como foco determinados locais específicos designados na secção 

seguinte e indicados na figura 2.2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.1- Áreas de amostragem onde foram feitas observações diretas de atividades de pesca no litoral rochoso 
(dominado por substrato duro) alentejano (amarelo – áreas exteriores ao PNSACV; laranja – áreas do PNSACV) no 
âmbito do projeto PROTECT (Castro et al., 2015) e de outros estudos desenvolvidos nesta região (Castro, 2004; 
Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., dados não publicados), incluindo do projeto MARSW. Siglas usadas 
neste relatório (extensão de linha de costa em km): CSI- Cabo de Sines (5,3); VMA- Vale Marim (1,27); ACO- 
Amoreiras/Casca/Oliveirinha (2,2); BPC- Burrinho/Porto Covo (2,56); NAS- Nascedios (3,37); ALM- Almograve 
(3,64). Estas áreas foram também usadas na realização de inquéritos diretos a pescadores em atividade, tal como 
outras duas maioritariamente localizadas nas áreas de proteção parcial do tipo I representadas (Caniceira/Queimado 
e Cabo Sardão). 
 
 
2.2.3. Estratégia de amostragem 

Nos projetos Sportfish (Erzini et al., 2008; Veiga et al., 2010) e Pescardata+ (Rangel et al., 

2018; Rangel et al., dados não publicados), a caracterização da atividade de pesca lúdica 

baseou-se na execução de campanhas para realização de inquéritos presenciais. O projeto 

Sportfish contemplou ainda duas metodologias complementares: diários de pesca e contagens 

aéreas de pescadores. 

Em ambos os projetos, as campanhas para efetivação de inquéritos a pescadores à linha 

apeados foram elaboradas de acordo com o método roving creel survey, tal como indicado por 
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Malvestuto et al. (1978) e Lockwood (2000). Este método é particularmente interessante para 

trabalhos em áreas extensas, e com múltiplos pontos de acesso, onde se desconhece a 

distribuição e dispersão dos pescadores (Malvestuto, 1996). Na generalidade, trata-se de um 

método de contacto direto, em que os entrevistadores percorrem um trajeto predeterminado e 

intercetam os pescadores que vão encontrando para os entrevistar durante o evento de pesca 

(Malvestuto, 1996). 

 

 
Figura 2.2.2. Áreas de estudo dos projetos Pescardata+; Sportfish e Campanha SARGO. As grelhas de 
amostragem (Pescardata+; Sportfish) e os pontos de acesso (Pescardata+) encontram-se representados. A 
amostragem do projeto Sportfish e da Campanha SARGO foi complementada com metodologias off-site 
(Sportfish: diários de pesca para toda a zona considerada; Campanha SARGO: inquéritos online para a área 
algarvia do PNSACV). 

 

Para as campanhas de realização de inquéritos presenciais a pescadores embarcados no 

âmbito do projeto Pescardata+, foi utilizado o método access point survey, em que os pontos 

de embarque e desembarque dos praticantes são previamente identificados. Neste caso, os 

pescadores são abordados quando chegam a terra, após o evento de pesca, permitindo, por 

isso, a obtenção de dados referentes a eventos de pesca completos (Pollock et al., 1994; 

Pollock et al., 1997). 

Os desenhos experimentais destes dois projetos basearam-se em amostragem aleatória 

estratificada, de acordo com o proposto por Malvestuto et al. (1978), Pollock et al. (1994) e 

Lockwood (2000). Esta abordagem consiste em dividir a população em unidades de 
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amostragem não sobreponíveis, ou estratos, sendo depois cada uma das unidades amostrada 

individualmente (Erzini et al., 2008). 

Nos dois projetos foram efetuadas duas escalas de estratificação: espacial e temporal. 

De forma a estratificar espacialmente as zonas de estudo, dividiu-se a linha de costa em 

segmentos de 5 km para a análise da pesca apeada ou em pontos de acesso (portos, marinas 

e rampas) para a análise da pesca embarcada (figura 2.2.2).  

A estratificação temporal foi efetuada ao nível da estação do ano (apenas no projeto Sportfish), 

de acordo com dois períodos da semana (dias de semana, ou úteis, e fins de semana ou 

feriados) e dois períodos do dia (9:00-13:00: manhã, e 14:00-18:00: tarde).  

No caso do projeto Sportfish, selecionaram-se 8 dias de amostragem por mês, 2 dias de 

semana e 2 dias de fim de semana (ou feriado), divididos nos períodos de manhã e tarde 

indicados, em cada uma das áreas de estudo (costa S e costa SW de Portugal continental). A 

seleção das secções de 5 km a amostrar seguiu um modelo de probabilidade desigual de 

seleção (Erzini et al., 2008; Veiga et al., 2010). 

No caso do Pescardata+, selecionaram-se inicialmente as campanhas efetuadas no âmbito do 

projeto Pescardata na área do PNSACV, em que, para a caracterização da pesca apeada, uma 

grelha de 5 km foi selecionada de acordo com um modelo de probabilidade igual de seleção, e 

percorrida no período da manhã, sendo a adjacente percorrida no período da tarde. No caso da 

caracterização da pesca embarcada, e no projeto Pescardata+, os entrevistadores visitaram 

um ponto de acesso no período da manhã e o mais próximo no período da tarde.  

Uma vez que se considerou que as campanhas de amostragem do Pescardata que integravam 

o PNSACV não eram suficientes para a caracterização da pesca lúdica apeada e embarcada 

na área em questão (uma vez que o projeto Pescardata foi desenhado para a caracterização 

da pesca lúdica em todo o território de Portugal continental), foram efetuadas campanhas 

adicionais, até se considerar que o número de campanhas servia o propósito do Pescardata+, 

o que resultou em 17 dias de campanha para caracterização de pesca apeada, e 16 para 

caracterização de pesca embarcada. 

O projeto Sportfish compreendeu ainda a distribuição de cerca de 250 diários de pesca por 

lojas, associações e clubes de pesca. Cada diário de pesca incluiu 50 fichas (questionários) 

correspondentes a 50 ações de pesca. O principal objetivo desta metodologia complementar foi 

obter informação relativamente à atividade de pesca recreativa de costa durante o período 

noturno (Erzini et al., 2008). 

Os questionários realizados no âmbito dos dois projetos pretenderam obter informação 

relativamente a: descrição socioeconómica dos pescadores; opiniões e perceções 

relativamente à legislação em vigor; e caracterização dos eventos de pesca (modalidades 

praticadas; espécies capturadas; gastos por pescaria; entre outros). 
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No âmbito do projeto Sportfish foram ainda efetuadas contagens aéreas do número de 

pescadores para determinação do esforço de pesca. Foram realizados dois voos por mês, um 

em cada tipologia de dia (semana ou fim de semana, feriado; Erzini et al., 2008; Veiga et al., 

2010). 

No estudo da pesca do sargo (Campanha Sargo) optou-se, como metodologia de amostragem, 

por selecionar os pontos de acesso-chave (definidos por expert knowledge da equipa e através 

do modelo snowball (Goodman, 1961) para a captura de sargo: Sagres (Vila do Bispo) e 

Carrapateira/Aljezur. Foi ainda efetuada sistematicamente a prospeção de zonas de forma a 

localizar zonas de concentração de pescadores.  

Deste modo, os locais amostrados foram: a Fortaleza de Sagres e o porto da 

Baleeira/Docapesca, o pontal e o porto da Carrapateira, o porto de pesca da Arrifana e o 

mercado de Aljezur. O método snowball permitiu ainda a identificação de pescadores-chave, 

que foram posteriormente contactados e entrevistados.  

No total, foram realizadas 8 campanhas diárias ao longo da costa algarvia do PNSACV, entre 

21/01/2016 e 19/04/2016, das quais resultaram 72 inquéritos. Adicionalmente, e para maior 

cobertura de pescadores recreativos, o questionário foi ainda desenvolvido em formato digital, 

colocado online no site www.survio.pt, e divulgado no blog de pesca oceanusatlanticus e via 

facebook. No questionário online foram obtidas no total 27 respostas entre 29/03/2016 e 

25/05/2016. 

 

Para caracterizar as capturas e atividades de pesca lúdica no projeto PROTECT (Castro et al., 

2015) e noutros estudos desenvolvidos no litoral rochoso alentejano (Castro, 2004; Castro & 

Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., dados não publicados), incluindo do projeto MARSW, 

foram feitas observações diretas de atividades de pesca (sobretudo apanha de marisco, pesca 

à linha, apanha de isco e pesca submarina; ver adiante), registando a abundância de pessoas 

e embarcações em várias áreas do litoral alentejano (figura 2.2.1), em períodos de baixa-mar 

de marés vivas (altura da maré igual ou inferior a 0,8 m; entre cerca de uma hora antes e uma 

hora e meia depois da hora prevista para a baixa-mar), com o mar pouco agitado (altura 

significativa da ondulação prevista inferior a 1,5 m) e sem precipitação atmosférica (figura 

2.2.3). São neste relatório apresentados e analisados resultados de observações deste tipo 

efetuadas entre 1994 e 2019, inclusive. No âmbito do projeto MARSW, as observações deste 

tipo consideradas neste relatório foram realizadas em 2018 e 2019. 

Com o mesmo objetivo, e também para conhecer a opinião sobre medidas de gestão da pesca 

lúdica e de conservação marinha no PNSACV, foram diretamente inquiridas pessoas que 

pescavam nesta região litoral, sobretudo apanhadores de marisco e pescadores à linha (figura 

2.2.4). A maioria destes inquéritos foi efetuada nas áreas e condições acima referidas, embora 
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também tenham sido amostradas outras áreas (figura 2.2.1) e inquiridos pescadores à linha 

noutros períodos de marés vivas. De junho a setembro de 1999, mas sobretudo no verão, 

foram inquiridos 233 pescadores nas áreas do PNSACV da figura 2.2.1 e noutras duas 

maioritariamente localizadas nas áreas de proteção parcial do tipo I representadas nesta figura 

(Caniceira/Queimado e Cabo Sardão; Castro, 2004). Entre 2005 e 2008, alguns inquéritos 

foram também efetuados numa área do PNSACV não referida no mapa da figura 2.2.1, situada 

a sul de Porto Covo e que inclui as praias da Caniceira e do Queimado (área de amostragem 

Caniceira/Queimado). A maior parte desta área foi interdita à pesca lúdica em 2009 e integrou 

em 2011 a área de proteção parcial do tipo I da Ilha do Pessegueiro, razão pela qual não foi 

amostrada a partir de 2009 neste estudo sobre a pesca lúdica. De 2005 a 2019, e nos meses 

de janeiro a outubro, mas sobretudo em março e abril, foram anualmente realizados inquéritos 

diretos a pescadores em atividade no litoral rochoso (dominado por substrato duro) das seis 

áreas de amostragem mapeadas na figura 2.2.1 e, entre 2005 e 2008, na referida área 

Caniceira/Queimado, tendo totalizado 1 007 os inquéritos efetuados. São neste relatório 

apresentados e analisados resultados de inquéritos deste tipo efetuados entre 1999 e 2019, 

inclusive. No âmbito do projeto MARSW, os inquéritos deste tipo considerados neste relatório 

foram realizados em 2018 e 2019. 

 
 

 
 

Figura 2.2.3- Apanha de percebe no litoral rochoso alentejano (foto – CIEMAR). 
 
 
A partir de 2010, inclusive, foi perguntado a cada pescador entrevistado se já tinha respondido 

a um inquérito parecido. Nos 1 007 inquéritos referidos, 218 (21,6%; 2010-2019) pescadores 
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afirmaram ter já respondido a um inquérito parecido. As respostas destes inquéritos repetidos 

não foram usadas na análise de questões colocadas em diferentes anos e em que não se 

pretendeu incluir respostas de mais de uma pessoa, como na maioria das perguntas 

destinadas à caracterização desta atividade ou à obtenção de opinião acerca da legislação da 

pesca ou da conservação marinha, mas foram usadas em questões colocadas acerca do 

pescado obtido ou a obter. 

A maioria dos pescadores inquiridos entre 2005 e 2019 afirmou que esta atividade é importante 

para o seu lazer (69,7%) e 48,3% referiram que é importante para a alimentação própria, da 

família e/ou de amigos (N=778), tendo sido poucos (4,3%) os que afirmaram que iam vender 

parte, a maioria ou a totalidade do pescado capturado (N=986; secção 2.3.1). Deste modo, a 

maioria dos pescadores observados e entrevistados neste estudo exercia a atividade pesqueira 

com fins recreativos e/ou de subsistência alimentar, sem intuitos comerciais, podendo ser 

considerados maioritariamente pescadores lúdicos. 

Na avaliação da abundância de pessoas e embarcações em atividade no litoral, as áreas de 

amostragem foram escolhidas de modo a que: possuíssem uma zona entremarés (ou 

“intertidal”) dominada por substrato duro com alguns quilómetros de extensão; nelas, as 

atividades humanas pudessem ser rapidamente observadas com a técnica abaixo referida, 

possibilitando a amostragem de várias áreas numa mesma condição de maré; fossem 

utilizadas em atividades de pesca, nelas não interditas ou condicionadas por não fazerem parte 

de áreas de proteção parcial ou total. 

 
 

 
 

Figura 2.2.4- Inquérito direto a pescadora em atividade no litoral rochoso alentejano (foto de JJ Castro). 
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Nesta avaliação foram registados, em cada área, o número de pessoas utilizadoras do litoral 

rochoso (dominado por substrato duro) e a sua principal atividade exercida na altura da 

observação. Esta foi efetuada com binóculos (7x50 ou 10x50), em arribas ou falésias 

sobranceiras às áreas e, de um modo geral, entre cerca de uma hora antes e uma hora e meia 

depois da hora prevista para a baixa-mar diurna no porto de Sines (mediante consulta da 

respetiva tabela de marés do Instituto Hidrográfico). Durante estes períodos, foram também 

contadas as pessoas que, na sua proximidade, se dirigiam para o litoral rochoso ou dele 

regressavam e, sempre que possível, foi registada a principal atividade a exercer ou exercida, 

atendendo aos instrumentos transportados e às presas eventualmente capturadas. 

As atividades humanas observadas foram classificadas de acordo com as seguintes categorias 

(restrições e definições entre parêntesis; as características gerais destas atividades são 

apresentadas com maior desenvolvimento em Castro, 2004): 

- apanha de polvo e caranguejos (atividade de marisqueio entremarés, geralmente exercida 

com bicheiro e/ou xalavar e cana ou corda iscada, e dirigida sobretudo à captura do polvo 

Octopus vulgaris e da navalheira Necora puber); 

- apanha de percebe (atividade de marisqueio entremarés dirigida à captura da espécie 

Pollicipes pollicipes, geralmente exercida com arrolhada e em locais com elevada exposição à 

ondulação marítima; figura 2.2.2); 

- apanha de mexilhão (atividade de marisqueio entremarés dirigida à captura da espécie 

Mytilus galloprovincialis, geralmente exercida com arrolhada ou faca); 

- apanha de lapas (atividade de marisqueio entremarés dirigida à captura de espécies do 

género Patella, geralmente exercida com faca); 

- apanha de burriés (atividade de marisqueio entremarés dirigida à captura de espécies dos 

géneros Phorcus ou Steromphala, geralmente exercida manualmente); 

- apanha de ouriço-do-mar (atividade de marisqueio entremarés ou subtidal dirigida à captura 

da espécie Paracentrotus lividus, geralmente exercida com bicheiro ou faca); 

- marisqueio ou apanha de marisco não definido (atividade de marisqueio entremarés dirigida à 

captura de espécies diferentes das acima referidas, de um número não definido de espécies, 

ou de invertebrados cuja distinção não foi possível); 

- apanha de isco (apanha entremarés de algas ou invertebrados para uso como isco na pesca 

à linha, geralmente dirigida à captura de minhocas-do-mar, camarões ou algas do género 

Fucus, podendo envolver a apanha de outras espécies, como os invertebrados acima 

referidos); 

- pesca à linha (exercida a partir de terra, geralmente com uma ou mais canas por pescador e 

dirigida à captura de peixes); 

- pesca submarina (geralmente exercida em fundos baixos, com menos de 20 m de 

profundidade, e dirigida à captura de invertebrados e peixes); 
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- passeio ou repouso (atividade sem captura de organismos para alimento ou isco, podendo 

envolver a observação de organismos entremarés ou o acompanhamento de pescadores). 

No caso da pesca submarina, foram consideradas todos as pessoas observadas a praticar 

imersão em apneia junto a cada área de amostragem, geralmente equipadas com máscara, 

tubo, barbatanas e fato de mergulho, para além dos utensílios de pesca. Foram também 

consideradas as pessoas que, em terra, se aprontavam para mergulhar em apneia, ou 

regressavam desta atividade. Na modalidade de mergulho livre, o turismo subaquático é pouco 

desenvolvido na região em estudo, pelo que é provável que todos os praticantes de mergulho 

em apneia observados ao longo deste trabalho fossem pescadores submarinos. 

No presente relatório foram consideradas as seguintes atividades humanas: marisqueio, pesca 

à linha, apanha de isco, pesca submarina e atividades não pesqueiras. As atividades de pesca 

à linha e apanha de isco foram analisadas em conjunto no que diz respeito à intensidade e 

outras características, atendendo a que é provável que a maioria dos apanhadores de isco 

praticava esta atividade com o intuito de utilizar o isco na pesca à linha, com base em 

informações obtidas junto de pescadores da região (ver Castro, 2004). 

O número de embarcações de pesca em atividade em frente a cada área de amostragem, e até 

à proximidade do limite do PNSACV, foi registado com o auxílio dos referidos binóculos, tendo 

sido distinguidas as de pesca comercial e lúdica através do seu aspeto exterior e dos 

equipamentos e/ou artes de pesca em uso. 

 

2.2.4. Análise de dados  

Nos projetos Pescardata+, Sportfish e Campanha SARGO, os dados referentes aos 

questionários foram incluídos em base de dados e analisados de acordo com diferentes 

softwares de análise de dados, tal como o MS Excel. A integração e a análise destes dados 

apresentadas no presente relatório foram feitas no âmbito do projeto MARSW. 

No que se refere às capturas, os pesos não obtidos diretamente por questionário foram 

estimados através de relações peso-comprimento existentes na bibliografia da especialidade e, 

sempre que possível, utilizando relações peso-comprimento estabelecidas na área de estudo 

(Petrakis & Stergiou, 1995; Gonçalves et al., 1997; Santos et al., 2002; Dulcic & Glamuzina, 

2006; Froese & Pauly, 2018). 

Relativamente aos dias de pesca do ano transato (indicados pelos pescadores), nos projetos 

Sportfish e Pescardata+, e por forma a mitigar o “erro de memória”, foi limitado o número 

máximo de saídas possível por pescador usando o máximo de “dias pescáveis”, ou seja, os 

dias com condições consideradas mínimas para a prática da atividade, tais como dias com 

velocidade de vento inferior a 20 nós, com base nos registos históricos do site meteorológico 

(www.windguru.cz; Erzini et al., 2008). No âmbito do projeto Pescardata+ foi ainda utilizado o 
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fator de correção de 44,5% indicado por Connelly & Brown (1995) que, de acordo com os 

autores, poderá ser utilizado na ausência de outros específicos para uma determinada região, 

população de pescadores, ou modalidade de pesca recreativa. 

Para o cálculo das taxas de captura (Sportfish e Pescardata+) – Captura Por Unidade de 

Esforço (CPUE), em número e em peso (incluindo e excluindo rejeições), utilizaram-se as 

formulações propostas por Pollock (1994) e Lockwood et al. (1999). No projeto Sportfish foram 

ainda estimados o esforço de pesca e capturas totais (Erzini et al., 2008). O detalhe estatístico 

referente aos métodos aplicados pode consultar-se nos trabalhos de Robson (1961), Robson 

(1991), Cochran (1977), Hoenig et al. (1993), Hoenig et al. (1997), Malvestuto (1991), 

Malvestuto (1996) e Pollock et al. (1997). 

As estimativas de captura referentes ao projeto Sportfish foram efetuadas isoladamente para 

todas as combinações de zona de estudo, tipo de dia, e espécie, agregados por estação do 

ano (multiple day estimates, Lockwood et al., 1999). Neste caso, calculou-se um valor único de 

taxa de captura e de esforço por estrato que, multiplicado, deu origem às capturas estimadas 

(Erzini et al., 2008). 

No caso dos dados obtidos nos projetos referidos na figura 2.2.1, os padrões de variação 

considerados foram testados por análise de variância permutativa e multivariada 

(PERMANOVA; Anderson, 2001), usando o programa PRIMER 6 & PERMANOVA+ (PRIMER-E 

Ltd.). Como acima foi referido, os dados de observações de pescadores ou embarcações de 

pesca e de inquéritos a pescadores apresentados e analisados neste relatório e obtidos na 

costa alentejana (áreas referidas na figura 2.2.1) no âmbito do projeto MARSW resultam de 

campanhas de amostragem realizadas em 2018 e 2019. 
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2.3. Resultados e discussão 

2.3.1. Caracterização geral 

Projetos Sportfish, Pescardata+ e Campanha SARGO 

No âmbito do projeto Sportfish, efetuou-se a amostragem da costa S e SW de Portugal 

continental entre julho de 2006 e julho de 2007. Para o efeito, realizaram-se 192 campanhas, 

validando-se 1 321 inquéritos para análise, dos quais 728 são referentes a pescadores 

apeados que se encontravam a pescar à linha entre Sagres e Sines (costa SW). 

Paralelamente, dos cerca de 250 diários de pesca distribuídos, foram recolhidos 17, 

correspondentes a 282 ações de pesca, das quais 217 ocorreram na costa Vicentina e SW 

Alentejano (Erzini et al., 2008). 

As campanhas de inquéritos do projeto Pescardata+ desenvolveram-se entre janeiro e 

dezembro de 2018. No âmbito deste projeto e para a análise da pesca à linha apeada, foram 

levados a cabo 17 dias de campanha para efetivação de inquéritos presenciais (divididos entre 

dias de semana e fim de semana ou feriado, e períodos de manhã e de tarde). Do esforço 

amostral indicado, validaram-se 88 inquéritos, tendo 24 sido realizados na primavera, 42 no 

verão, 13 no outono e 20 no inverno. Registaram-se 12 recusas (1 na primavera, 7 no verão e 

4 no inverno).  

Para a caracterização da pesca à linha embarcada, e no âmbito do mesmo projeto, 

desenvolveram-se 16 campanhas para realizar inquéritos presenciais (também divididas entre 

dias de semana e dias de fim de semana ou feriado, e períodos de manhã e de tarde). Para o 

estudo desta modalidade, validaram-se 48 inquéritos, tendo 15 sido realizados na primavera, 

18 no verão, 5 no outono e 10 no inverno. Não foram registadas recusas. 

Considerando que neste projeto apenas foram validados 4 inquéritos referentes à pesca 

submarina, os seus resultados não serão considerados para análise no presente relatório. 

No caso da modalidade de pesca à linha embarcada, realizou-se aproximadamente o mesmo 

número de questionários no período de semana e de fim de semana ou feriado. No entanto, na 

pesca à linha apeada, o número de inquéritos efetivados nos períodos de fim de semana ou 

feriados apresenta-se substancialmente superior (figura 2.3.1.1). 

Relativamente ao número de inquéritos elaborados no âmbito do projeto Pescardata+ de 

acordo com o período do dia, verifica-se que, tanto na modalidade de pesca à linha apeada 

como embarcada, o número de inquéritos validados no período da manhã e da tarde é 

relativamente semelhante (figura 2.3.1.2). 

No estudo referente à Campanha SARGO, foram considerados válidos 88 inquéritos para 

análise, 69 dos 72 inquéritos presenciais e 19 dos 27 realizados online. Dos pescadores à linha 

questionados, 91% eram lúdicos. Os restantes 9% tinham licença para pesca à linha apeada 
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comercial no PNSACV (regulamentada pela portaria n.º 115-B/2011), mas os dados 

apresentados são agregados porque todos os questionados faziam ou tinham feito pesca 

apeada lúdica. 

 

 

Figura 2.3.1.1- Percentagem de inquéritos efetivados para a caracterização da pesca 
à linha apeada (N=88) e embarcada (N=48) por período da semana (Pescardata+; 
FDS- fim de semana). 

 

 

Figura 2.3.1.2- Percentagem de inquéritos efetivados para a caracterização da pesca 
à linha apeada (N=88) e embarcada (N=48) por período do dia (Pescardata+). 

 

A taxa de recusas registada na região SW pelo projeto Sportfish (2006/2007) em pescadores à 

linha apeados foi de 7%, muito semelhante à obtida em 2018 (Pescardata+), que foi de 8%, 

quando considerado o grupo de pescadores à linha apeados e embarcados. No entanto, deve 

referir-se que, no último, as recusas se referiram exclusivamente a pescadores apeados (taxa 

de recusa de 12%). 

De acordo com Pollock et al. (1994), as taxas de resposta são utilizadas para avaliar a 

credibilidade dos resultados de estudos desta índole. No caso dos projetos Pescardata+ e 
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Sportfish, as taxas de resposta são elevadas, o que parece indicar que as amostras 

consideradas são representativas dos pescadores à linha lúdicos das áreas de estudo. 

De facto, a taxa de resposta obtida no estudo de Rangel & Erzini (2007), referente a 

pescadores apeados da região norte de Portugal, foi de 90%, igual à obtida por Lima (2006) na 

análise de pescadores lúdicos embarcados, também na região norte de Portugal, e semelhante 

à obtida nos projetos Sportfish (2006/7) e Pescardata+ (2018). Importa assim referir que, neste 

tipo de estudos, em Portugal e ao longo dos anos, a elevada recetividade dos pescadores 

lúdicos inquiridos parece manter-se. 

No entanto, deve salientar-se que, tal como indicado por Erzini et al. (2008), a taxa de resposta 

relativa aos diários de pesca distribuídos no âmbito do projeto Sportfish, em que apenas foram 

devolvidos 18 dos 250 diários entregues, não parece representar o universo de pescadores da 

área em estudo (Erzini et al., 2008). Deste modo, a análise dos resultados inerentes a este 

método será indicada pontualmente. 

 

Caracterização socioeconómica 

Na tabela 2.3.1.1 é apresentada a caracterização socioeconómica dos pescadores 

entrevistados no âmbito dos projetos Sportfish, Pescardata+ e SARGO (apenas foram 

considerados os indivíduos que responderam às questões). 

De uma forma geral, verifica-se que o perfil do pescador à linha lúdico apeado parece não se 

ter alterado ao longo dos anos. Assim, e considerando os diversos projetos de referência, a 

maioria dos pescadores à linha lúdicos de costa são indivíduos do género masculino, casados, 

profissionalmente ativos, de meia-idade, e com reduzida escolaridade formal, tal como indicado 

por Erzini et al. (2008), Veiga et al. (2010) e Veiga et al. (2013), sendo que o rendimento 

mensal médio de pescadores apeados parece ter sido superior em 2018. O padrão 

socioeconómico revelado assemelha-se ao que é referido na generalidade da literatura da 

especialidade. De facto, o mesmo padrão é referido em pescadores apeados do norte de 

Portugal (Rangel & Erzini, 2007), na bacia hidrográfica do Guadiana (Marta et al., 2001), e 

noutros países europeus (Pawson et al., 2007). 

No que se refere a pescadores lúdicos embarcados, o perfil socioeconómico assemelha-se ao 

descrito por Lima (2006) acerca de pescadores lúdicos embarcados da região norte de 

Portugal. É de salientar que o rendimento mensal e o grau de educação formal parecem atingir 

escalões superiores quando comparados com o grupo anterior (pescadores à linha apeados), 

onde se verifica a existência de uma maior percentagem de desempregados, tal como referido 

por Gordoa et al. (2019) acerca de pescadores lúdicos espanhóis. 

  



 

31

Tabela 2.3.1.1- Características socioeconómicas dos pescadores entrevistados em diversos projetos desenvolvidos 
pelo CCMAR, de acordo com a modalidade de pesca à linha praticada. Indivíduos que não responderam não foram 
considerados na análise da característica em questão. Dados apresentados em percentagem (NS: não sabe; NA: 
não aplicável). 

Característica 
PROJETO / MODALIDADE 

SPORTFISH SARGO PESCARDATA+ 
APEADA 

PESCARDATA+ 
EMBARCADA 

Género N=667 N=88 N=88 N=48 
Feminino 1 0 1 2 
Masculino 99 100 99 98 
Classe etária N=667 N=86 N=87 N=42 
≤20 1 0 1 0 
[20-29] 9 9 13 0 
[30-39] 20 12 8 12 
[40-49] 23 22 14 52 
[50-59] 25 29 22 26 
[60-69] 16 10 28 17 
≥70 5 9 14 0 
Estado civil N=664 NA N=88 N=42 
Solteiro 21  22 17 
Casado 69  74 81 
União de facto 3  1 10 
Divorciado 6  2 0 
Viúvo 1  1 0 
Agregado familiar N=656 N=87 N=87 N=45 
1 10 8 9 9 
2 30 28 39 18 
3 30 30 34 29 
4 23 20 15 36 
5 5 11 2 9 
>5 2 3 0 0 
Instrução escolar N=665 N=87 N=85 N=38 
Sem instrução 3 NA 0 0 
1.º ciclo incompleto 3 9 1 3 
1.º ciclo 37 25 25 11 
2.º ciclo 19 10 22 3 
3.º ciclo 14 26 29 26 
Curso profissional 3 NA - - 
Ensino secundário 15 11 9 39 
Curso superior 7 17 13 32 
Situação profissional N=666 N=87 N=87 N=42 
Empregado(a) 68 64 66 95 
Desempregado(a) 9 8 6 0 
Estudante 2 3 1 0 
Reformado(a) 20 24 28 5 
Rendimento mensal 
(líquido) N=626 N= 75 N=82 N=34 

Sem rendimentos 6 NA 5 0 
1-500€ 30 48 9 0 
501-1000€ 40 35 66 53 
1001-1500€ 15 11 12 29 
>1500€ 9 7 6 15 
NS 0 0 1 3 

 
 
Área de residência 

A área de residência evidenciada pelos pescadores lúdicos entrevistados no decorrer do 

projeto Pescardata+ encontra-se ilustrada na figura 2.3.1.3, tanto para pescadores apeados 

como para embarcados. 
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Figura 2.3.1.3- Percentagem de indivíduos entrevistados a praticar pesca à linha apeada (N=87) e 
embarcada (N=48) por região de residência (AML: Área Metropolitana de Lisboa). Dados 
Pescardata+. 

 

Verifica-se que a maioria dos inquiridos residia no Alentejo (44% e 46% para apeados e 

embarcados, respetivamente), sendo que a segunda região de residência mais significativa foi 

a Área Metropolitana de Lisboa (AML), seguida do Algarve. Em termos gerais, pode concluir-se 

que os pescadores se encontravam a pescar na sua área de residência, ou na área NUTS II 

(Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) mais próxima.  

Também no âmbito do projeto Sportfish (Erzini et al., 2008) se verificou que a maioria dos 

pescadores apeados inquiridos (77%) residia numa das regiões de estudo (Alentejo e Algarve). 

De facto, Marta et al. (2001) refere, no trabalho que desenvolveu na caracterização dos 

pescadores lúdicos da bacia hidrográfica do Guadiana, que a maioria dos inquiridos não se 

deslocou mais de 50 km para pescar.  

Ainda é de salientar que 5% dos pescadores apeados e 10% dos pescadores embarcados 

entrevistados no âmbito do Pescardata+ possuíam nacionalidade estrangeira.  

Na pesca ao sargo (dirigido à zona algarvia do PNSACV), os resultados são reforçados, com 

93% dos indivíduos a afirmar que residiam no Algarve, e os restantes nas regiões do Alentejo 

(3%) e Lisboa/Tejo (3%). 

 

Importância da atividade 

No que concerne ao projeto Pescardata+, e relativamente à importância atribuída pelos 

inquiridos à atividade que se encontravam a praticar quando foram abordados (questão 

opcional; N= 87 apeados e 23 embarcados), para 42% destes a pesca recreativa foi 
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considerada a única atividade lúdica, enquanto apenas 27% indicaram que esta é a atividade 

de lazer mais importante, mas não a única (figura 2.3.1.4). 

 

 
Figura 2.3.1.4- Importância da atividade de lazer que os pescadores entrevistados praticavam (pesca à linha apeada 
e embarcada) atribuída pelos próprios. Dados do projeto Pescardata+ apresentados em valores percentuais (110 
pescadores entrevistados; NR - não respondeu). 

 

Paralelamente, para a pesca apeada e embarcada e para todas as épocas de amostragem de 

2018 (projeto Pescardata+), a maioria dos 110 entrevistados (87 pescadores apeados e 23 

embarcados) que responderam a esta questão (opcional) indicou que a principal motivação 

para a prática da atividade é “estar ao ar livre/descontrair” (58%; figura 2.3.1.5). 

 

Figura 2.3.1.5- Principal motivação para a prática de pesca à linha apeada ou embarcada referida pelos pescadores 
entrevistados. Dados do projeto Pescardata+ apresentados em valores percentuais (110 pescadores entrevistados; 
NR - não respondeu). 
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Em linha com o que se pode observar na figura 2.3.1.5, também no estudo efetuado por Marta 

et al. (2001) se constata que a maior parte dos pescadores lúdicos entrevistados pratica a 

atividade para “descansar e relaxar” (21%), “estar em contacto com a natureza” (21%), e “estar 

com amigos” (21%); sendo que o “desafio da pesca” também foi indicado por 11% dos 

inquiridos. 

 

Experiência de pesca 

A análise de experiência de prática de pesca recreativa, em número de anos, efetuada no 

âmbito do projeto Pescardata+, indicou que os pescadores recreativos inquiridos têm uma 

experiência média de pesca à linha apeada de 33,5 anos (tabela 2.3.1.2). 

 

Tabela 2.3.1.2. Número de anos de prática de atividades de pesca à linha recreativa (±EP, erro 
padrão), excluindo anos em que estas não foram praticadas, indicados pelos inquiridos no 
âmbito do Pescardata+. 

 

ANOS DE ATIVIDADE APEADA EMBARCADA TODOS 

Mínimo Começou hoje 15 Começou hoje 
Máximo 78 50 78 
Média (±EP) 33,5(±2,09) 32,28(±2,55) 33,1(±1,77) 

 

Quando comparada com a obtida no projeto Sportfish (Veiga et al., 2011) em pescadores à 

linha apeados na costa SW, a média obtida em 2018 é superior (33,5 em 2018 e 24,4 em 

2006/2007). No entanto, em ambos os projetos foram entrevistados pescadores que tinham 

iniciado a atividade no dia em que foram entrevistados, e pescadores que praticavam a 

atividade há 78 (Pescardata+) ou 80 anos (Sportfish). No estudo da pesca do sargo, a 

experiência média de pesca dos pescadores lúdicos entrevistados foi de 31,2 anos (±17,0 DP – 

desvio padrão; N=80). 

Deve salientar-se que a análise efetuada por Pita et al. (2018) acerca de pescadores lúdicos 

galegos (norte de Espanha) revela que, em média, a experiência de pescadores apeados é de 

31,6 anos e de pescadores embarcados é de 30 anos, o que se aproxima ao observado no 

projeto Pescardata+ e no estudo Campanha SARGO. 

 

Dias de pesca 

Solicitou-se aos pescadores inquiridos que indicassem quantos dias tinham pescado nos 

últimos 12 meses e na modalidade que se encontravam a praticar. 

Relativamente à pesca à linha apeada, e no projeto Pescardata+, os inquiridos responderam 

que tinham pescado, em média, 58 dias (±4 EP; N=88). No âmbito do projeto Sportfish, os 

pescadores indicaram uma média de 65 dias (±2 EP; N=1321). 
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Relativamente à pesca à linha embarcada, verificou-se que, em média, os inquiridos referiram 

ter pescado 27 dias (±6 EP) no ano transato (N=48). 

Na Campanha SARGO, questionou-se sobre o número de dias de pesca dirigidos ao sargo por 

mês em cada estação do ano. Em média, os pescadores apeados dedicaram a sua pesca ao 

sargo 10 (±1 EP) dias/mês no inverno, 8 (±1 EP) dias na primavera e outono e 6 (±1 EP) dias 

no verão (inverno: janeiro-março; primavera: abril-junho; verão: julho-setembro; outono: outono-

dezembro). Em média, cada pescador pescou ao sargo 90 dias por ano. 

 

Duração de episódios de pesca 

No decorrer do Pescardata+ foi solicitado aos entrevistados que indicassem quantas horas, em 

média, costumam dedicar à atividade de pesca lúdica nas diversas estações do ano (tabela 

2.3.1.3). 

Neste projeto verificou-se, em pescadores à linha apeados e embarcados, que a duração das 

pescarias foi, em média, superior no verão e inferior no inverno. 

No âmbito do projeto Sportfish (pesca à linha apeada, costa SW e S de Portugal continental), 

também se calculou a duração média dos eventos de pesca apeada por estação do ano, 

obtendo-se valores médios (número de horas ±EP) de: primavera: 4,9 (±0,4); verão: 4,4 (±0,3); 

outono: 4,5 (±0,3); inverno: 4,1 (±0,4) (Erzini et al., 2008).  

 

Tabela 2.3.1.3- Duração média (número de horas) das pescarias 
(±EP), de acordo com a modalidade de pesca à linha praticada e por 
estação do ano indicada pelos inquiridos no âmbito do Pescardata+. 

 

Estação do ano APEADA EMBARCADA 

Primavera 4,90 (±0,52) 6,52 (±0,96) 
Verão 5,02 (±0,53) 7,00 (±1,03) 
Outono 4,75 (±0,51) 6,52 (±0,96) 
Inverno 4,63 (±0,49) 6,43 (±0,95) 

 

Verifica-se que, muito embora as médias horárias se encontrem na mesma ordem de valores 

(sendo iguais, por exemplo na primavera), as estações em que o número médio de horas é 

superior ou inferior diferem entre os referidos projetos. 

 

Gastos na atividade 

De forma a possibilitar a comparação entre os dados obtidos em 2006/2007 (Sportfish) e os de 

2018 (Pescardata+) referentes à pesca à linha apeada na região do PNSACV, foram 
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contabilizados os gastos médios diretos referentes a transporte/combustível, equipamento 

(anzóis, chumbadas, etc.) e isco/engodo no âmbito do Pescardata+ (figura 2.3.1.6). 

 

 

Figura 2.3.1.6- Valor médio diário gasto por pescador à linha em transporte, 
isco e equipamento (N=83). Dados Pescardata+. 

 

Verifica-se que, no PNSACV e em 2018, o valor médio diário despendido por pescador apeado 

nos itens descritos foi de 11,1 € (transporte: 5,5 €; isco: 4,9 €; equipamento: 0,7 €). Nos 

mesmos itens, e na amostragem através de inquéritos presenciais efetuada no âmbito do 

Sportfish, foi obtido um valor de 15,2 € (transporte: 5,2 €; isco: 5,6 €; equipamento: 4,4 €) na 

costa SW (Erzini et al., 2008), o que se transcreveu numa estimativa anual de gastos diretos 

por pescador (apenas para estes itens) de 697,3 €. No mesmo projeto, mas de acordo com os 

dados obtidos através dos diários de pesca, na costa SW os gastos diários médios 

ascenderam a 22,11 € (transporte: 7,93 €; isco: 10 €; equipamento: 4,18 €; Erzini et al., 2008).  

Na modalidade de pesca à linha embarcada, os valores de gastos médios diários obtidos em 

2018 através dos indivíduos inquiridos no âmbito do Pescardata+ (N=42) são de 10,1 € em 

transporte em terra; 15,9 € em combustível para a embarcação; 7,0 € em isco e 0,5 € em 

equipamento. A média diária de gastos diretos destes itens foi de 33,4 €, o que implica um 

dispêndio anual considerável. 

Considerando os elevados valores médios diários apresentados, deve enfatizar-se os elevados 

custos que a atividade de pesca à linha tem para pescadores lúdicos no PNSACV, e apenas no 

que se refere a gastos diretamente relacionados com a atividade. 

Na Campanha SARGO não se perguntou quais os custos discriminados, mas para os 

pescadores lúdicos que responderam a esta questão (N=65), o valor médio gasto numa saída 

de pesca à linha foi de 22.6 € (±2.2 EP), valor semelhante ao descrito nos diários de pesca do 



 

37

projeto Sportfish. Num ano, um pescador que pesque ao sargo aproximadamente 90 dias 

(como descrito acima) gasta 2 034 € com esta atividade. 

 

Hábitos e preferências relativamente à prática da atividade 

Procede-se em seguida à análise dos hábitos e preferências dos pescadores inquiridos 

relativamente à época do ano, altura do dia, fase da maré e fase da Lua em que preferem 

realizar a sua atividade de pesca à linha. 

 

Preferências relativamente à estação do ano 

De acordo com os resultados obtidos pelo projeto Sportfish, na costa S e SW de Portugal 

continental, mais de 80% dos pescadores apeados inquiridos afirmaram pescar ao longo de 

todo o ano. Paralelamente, apenas 18% indicaram ter uma estação preferencial para a prática 

da atividade, sendo que o verão é a mais selecionada (62%), seguida pela primavera (36%) 

(Erzini et al., 2008). 

Na Campanha SARGO, dos 88 indivíduos que responderam à questão sobre se pescavam ao 

sargo durante o ano ou só em alguns meses, 57% referiram que pescam ao sargo em apenas 

“alguns meses do ano” e 43% o “ano todo”. 

Mais especificamente, relativamente à questão sobre a altura do ano em que pescam mais ao 

sargo-legítimo (meses preferidos quando pescam o ano todo, e meses a que se dedicam 

quando só pescam em alguns), foram obtidas 324 respostas de 76 pescadores com respostas 

válidas. Do total de meses referidos, fevereiro foi indicado como “o mês em que mais pesca ao 

sargo” em 19% das respostas, seguindo-se de janeiro, referido em 18% das respostas, março 

em 17% e dezembro em 14%. Estes quatro meses totalizam 68% das respostas relativas ao 

mês em que mais pesca ao sargo. Os meses de verão foram apontados apenas em 3% das 

respostas, aproximadamente. 

 

Preferências relativamente à altura do dia 

Dos inquiridos que se encontravam a efetuar pesca apeada em 2018 (projeto Pescardata+) e 

que responderam à questão referente à altura do dia preferida para iniciar a atividade de pesca 

(os pescadores embarcados não foram considerados na presente análise devido ao reduzido 

número de respostas a esta questão opcional: N=11), verifica-se que em todas as estações do 

ano, os pescadores apeados preferem iniciar a pesca de manhã, seguida pela madrugada 

(figura 2.3.1.7). 
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Figura 2.3.1.7- Altura do dia preferida para iniciar a prática da pesca à linha apeada, por época do 
ano. Dados do projeto Pescardata+ apresentados em valores percentuais (73 pescadores 
entrevistados na primavera, 71 no verão, 73 no outono e 70 no inverno; NR - não respondeu). 

 

É de referir que nos resultados obtidos no decorrer do projeto Sportfish (Erzini et al., 2008), e 

na costa S e SW de Portugal continental, se observou que 53% dos inquiridos evidenciaram 

preferir pescar durante o dia (período diurno), independentemente de ser de manhã ou de 

tarde, 32% indicaram preferir pescar de manhã, 8% de noite e 1% de madrugada. Os 

resultados obtidos pelos diários de pesca no âmbito do mesmo projeto e na mesma costa, 

indicam apenas 5% de saídas no período noturno. 
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No estudo dirigido à pesca do sargo, relativamente ao melhor período do dia para encontrar as 

arribações (e consequentemente pescar sargo), a altura do dia foi considerada indiferente em 

35% das respostas (pergunta com respostas múltiplas), o período da manhã foi apontado como 

melhor em 22% das respostas dadas, a noite em 19% e a tarde em 12%. 

 

Preferências relativamente à fase da maré 

No âmbito do Pescardata+, dos 73 pescadores apeados (apenas 11 pescadores embarcados 

responderam a esta questão, pelo que foram excluídos da presente análise) que referiram qual 

a fase da maré preferencial para a prática da atividade, verifica-se que a enchente é a fase 

preferida (57,53%), ainda que 30,14% tenham indicado “tanto faz” (figura 2.3.1.8). 

Também no projeto Sportfish (Erzini et al., 2008), a maior parte dos pescadores (46%) referiu 

preferir a fase de enchente para iniciar a atividade, 6,3% indicaram preferir a vazante, 1,8% 

referiram que depende do pesqueiro, 1,6% preferiram o estofo da maré, e 45% não revelaram 

qualquer preferência. 

Em relação à pesca do sargo, uma percentagem igual (46%) à encontrada no projeto Sportfish 

referiu que a enchente é a melhor fase de maré para pescar ao sargo (neste estudo, esta era 

uma pergunta com múltiplas respostas possíveis). No entanto, ao contrário dos outros dois 

projetos, neste estudo a maré cheia também foi referida em 23% das respostas, enquanto que 

a vazante foi referida em 9%, o estofo da maré foi referido em 4%, e 16% referiram que a maré 

é indiferente (não influencia a sua escolha). 

 

Figura 2.3.1.8- Fase da maré preferida para a prática da pesca à linha apeada. Dados do projeto Pescardata+ 
apresentados em valores percentuais (73 pescadores entrevistados; NR - não respondeu). 
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Preferências relativamente à fase da Lua 

Relativamente à fase da Lua preferida para a atividade de pesca revelada por pescadores 

apeados entrevistados em 2018, no âmbito do projeto Pescardata+ (apenas 11 pescadores 

embarcados responderam a esta questão, pelo que foram excluídos da presente análise), 

verifica-se que a maioria dos inquiridos indicou que a fase da Lua não tem influência na 

seleção do dia de pesca (60%: figura 2.3.1.9). 

 

Figura 2.3.1.9- Fase da Lua preferida para a prática da pesca à linha apeada. Dados do projeto Pescardata+ 
apresentados em valores percentuais (73 pescadores entrevistados; NR - não respondeu). 

 

Na pesca ao sargo, a Lua em quarto crescente, a Lua nova ou a Lua cheia foram referidas com 

iguais percentagens (25% das respostas; pergunta com respostas múltiplas) à questão sobre 

qual é a fase da Lua mais propícia para encontrar as arribações de sargos. A Lua em quarto 

minguante foi referida em 12% das respostas, e 13% afirmaram que a fase da Lua não 

influencia a sua escolha. 

 

Caracterização de episódios de pesca 

Grupos de pesca 

Relativamente ao número de indivíduos que se juntam para pescar, no âmbito do Pescardata+ 

observou-se que 65% dos pescadores apeados entrevistados se encontravam a pescar 

sozinhos. Por outro lado, relativamente aos pescadores embarcados, 38% indicaram encontrar-

se a pescar com amigos e 35% em grupos organizados (figura 2.3.1.10). 

No estudo da pesca do sargo, 59% dos pescadores questionados afirmaram que costumam 

pescar acompanhados por outros pescadores, 34% disseram que pescam sozinhos e 7% que 

pescam acompanhados por familiares ou amigos. 
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Figura 2.3.1.10- Grupos com que os pescadores entrevistados praticaram pesca à linha apeada ou embarcada. 
Dados do projeto Pescardata+ apresentados em valores percentuais (N=88, pesca apeada; N=48, pesca 
embarcada). 

 

Intuito da pescaria 

No que respeita ao intuito da pescaria, todos os entrevistados no âmbito do projeto 

Pescardata+ (88 pescadores apeados e 48 pescadores embarcados) indicaram que a pescaria 

era de lazer, não se integrando em qualquer evento desportivo. 

 

Pesqueiro 

Em relação ao tipo de fundo a que se referem os episódios de pesca à linha acompanhados no 

âmbito do Pescardata+, deve salientar-se que, tanto pescadores apeados como embarcados 

afirmaram preferir fundos rochosos (59% e 66%, respetivamente). No entanto, há ainda a 

salientar a área de interface rocha/areia que também foi referida como privilegiada pelos 

inquiridos de ambas as modalidades (figura 2.3.1.11). 

 

Figura 2.3.1.11- Pesqueiros selecionados pelos pescadores à linha entrevistados no âmbito do projeto Pescardata+ 
(N=88, pesca apeada; N=48, pesca embarcada). Dados apresentados em percentagem. 

 

É de salientar que a análise dos eventos de pesca à linha referidos nos diários de pesca do 

projeto Sportfish (costa SW) indica que a maioria dos episódios foi efetuada a partir de falésias 

(83,9%), sendo que 16,1% ocorreram em praias (Erzini et al., 2008). 
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No estudo dirigido à pesca do sargo, no que diz respeito ao tipo de zona que os pescadores 

preferem para pescar sargos na altura das arribações (pergunta com respostas múltiplas), as 

falésias foram referidas em 82% das respostas, as praias em 16% e os estuários em 3%. Estes 

resultados são muito semelhantes aos do projeto Sportfish. 

 

Métodos de pesca 

Pesca à linha apeada 

Relativamente aos inquiridos a realizar pesca à linha apeada, no âmbito do Pescardata+, 

verifica-se que 75% dos pescadores utilizaram apenas uma cana durante o episódio de pesca, 

sendo que 86% utilizaram também só uma montagem (figura 2.3.1.12). 

 

  

Figura 2.3.1.12- Número de canas e de montagens por saída de pesca à linha indicado pelos pescadores lúdicos 
apeados entrevistados no âmbito do Pescardata+ (N=88). Dados apresentados em percentagem. 

 

No que diz respeito ao método de pesca à linha empregue no episódio em questão, verifica-se 

que a mesma percentagem (47%) optou por pescar ao “fundo” e “à boia” (figura 2.3.1.13).  

Os resultados obtidos pelos diários de pesca do projeto Sportfish para a costa SW indicam a 

pesca ao fundo como a mais representativa (71,4%; Erzini et al., 2008). 
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Figura 2.3.1.13- Método de pesca à linha indicado pelos pescadores lúdicos apeados entrevistados no âmbito do 
Pescardata+ (N=73) para a saída em causa. Dados apresentados em percentagem. 

 

Paralelamente, 97% dos inquiridos no projeto Pescardata+ indicaram utilizar isco natural, 

sendo este: camarão, camarinha, caranguejo, peixe (sardinha ou carapau), coreana, ralo e 

lapas, entre outros. 

Nos registos dos diários de pesca efetuados no âmbito do projeto Sportfish, 100% dos 

pescadores apeados da costa SW reportaram usar isco natural, que variou entre (do mais para 

o menos utilizado): polvo, caranguejo, sardinha, ralo, camarão, minhocas, percebes, mexilhão, 

lapas, salsicha ou ouriço (Erzini et al., 2008). O mesmo resultado foi obtido no estudo dirigido à 

pesca do sargo. 

 

Pesca à linha embarcada 

A pesca lúdica embarcada foi alvo de análise apenas no projeto Pescardata+. Assim, para esta 

modalidade, 85% dos inquiridos referiram utilizar duas canas por saída, sendo que 77% 

indicaram utilizar apenas uma montagem (figura 2.3.1.14). 

 

  

Figura 2.3.1.14- Número de canas e de montagens por saída de pesca à linha indicado pelos pescadores lúdicos 
embarcados entrevistados no âmbito do Pescardata+ (N=48). Dados apresentados em percentagem. 
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Entre os indivíduos que indicaram qual o método de pesca à linha que se encontravam a 

praticar (N=41), verifica-se que 65% dos inquiridos optaram por pescar “ao fundo” (figura 

2.3.1.15). Cabe ainda referir que, para esta modalidade, 83% dos inquiridos referiram usar isco 

natural, enquanto 17% indicaram preferir iscos artificiais. Entre os iscos naturais mais 

selecionados salienta-se a sardinha, o camarão, a pota, o caranguejo e a cavala. De facto, a 

sardinha foi indicada como o isco mais utilizado por pescadores lúdicos embarcados no norte 

de Portugal (Lima, 2006). 

 

Figura 2.3.1.15- Método de pesca à linha indicado pelos pescadores lúdicos embarcados entrevistados no âmbito do 
Pescardata+ (N=43) para a saída em causa. Dados apresentados em percentagem. 

 

Projetos PROTECT, MARSW e outros (costa alentejana) 

Com o objetivo de caracterizar de um modo geral a atividade de pesca lúdica no litoral rochoso 

alentejano, são em seguida apresentados resultados obtidos no projeto PROTECT (Castro et 

al., 2015) e noutros estudos (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., 

dados não publicados), incluindo no projeto MARSW. 

De 2005 a 2019, e nos meses de janeiro a outubro, mas sobretudo em março e abril (86,8% 

dos pescadores contactados), foram anualmente realizados inquéritos diretos a pescadores em 

atividade no litoral rochoso alentejano, tendo totalizado 1 084 os contactos feitos com 

pescadores, 1 007 os inquéritos efetuados devido a 77 recusas de entrevista, e 218 os 

pescadores entrevistados que referiram ter respondido a um inquérito parecido (tabela 2.3.1.4). 

As áreas amostradas são as referidas na figura 2.2.1 (entre 2005 e 2008, também foi 

amostrada a área Caniceira/Queimado), tendo sido efetuados 543 inquéritos em áreas do 

PNSACV e os restantes 464 inquéritos em duas áreas adjacentes situadas fora deste parque. 

No âmbito do projeto MARSW, os inquéritos deste tipo considerados neste relatório foram 

realizados em 2018 e 2019. 
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Tabela 2.3.1.4- Número de inquéritos diretos a pescadores em atividade no litoral rochoso 
alentejano efetuados entre 2005 e 2019. 

 
Contactos diretos com 

pescadores para 
inquérito 

Recusas de 
entrevista 

Inquéritos diretos 
efetuados 

Pescadores entrevistados que 
tinham respondido a um 

inquérito parecido 

2005 149 0 149 

Não apurado 
2006 117 4 113 

2007 92 0 92 

2008 22 0 22 

2009 83 0 83 

2010 78 17 61 25 

2011 102 23 79 31 

2012 97 3 94 37 

2013 59 1 58 25 

2014 64 11 53 24 

2015 48 6 42 15 

2016 50 1 49 19 

2017 32 3 29 7 

2018 68 6 62 26 

2019 23 2 21 9 

Total 1 084 77 1 007 218 

 
 
Cerca de 91% dos pescadores entrevistados eram do género masculino (N=779), 45,3% 

afirmaram ter 31 a 50 anos e 41,3% disseram ter mais de 50 anos (N=779). A maioria afirmou 

ter atividade profissional (77,7%), e os restantes disseram ser aposentados (16,4%), 

desempregados (4,1%) ou estudantes (1,8%; N=763). A maioria dos pescadores inquiridos 

também afirmou possuir um grau de ensino completo (92,5%), tendo o 1.º ciclo do ensino 

básico sido referido com mais frequência (42,1%) e, em seguida, o 3.º ciclo do ensino básico 

(25,7%), o ensino secundário (16,4%) e o bacharelato ou o ensino superior (8,4%; N=214; 

2009-2011; 5,6% sem grau de ensino completo ou sem frequência do ensino básico; 1,4%, 

NS/NR – não sabia/não respondeu). 

Cerca de metade dos pescadores inquiridos estava a praticar, ia praticar ou tinha praticado 

pesca à linha apeada (53,9%) e/ou apanha de marisco (52,3%), tendo sido poucos os 

entrevistados cuja atividade era ou tinha sido a apanha de isco (6,4%) ou a pesca submarina 

(1,7%; N=723). Na pesca à linha, a maioria dos entrevistados usava cana, sendo diversos os 

utensílios usados pelos apanhadores de isco e marisco, dos quais se destacam o bicheiro e o 

xalavar, frequentemente usados na captura de polvo (figura 2.2.3), navalheira e ouriço-do-mar, 

a arrelhada, usada sobretudo na apanha de percebe e mexilhão, e a faca de mariscar, usada 

com frequência na apanha de lapas e mexilhão (figura 2.3.1.16). 

 

 

 

 

 



 

46

 
Figura 2.3.1.16- Utensílios que os pescadores entrevistados entre 2010 e 2019 no litoral 
rochoso alentejano estavam a usar, iam usar ou usaram na captura do pescado 
(N=321). 

 
 
A maioria dos pescadores entrevistados (78,8%) afirmou possuir licença de pesca (N=622; 

2006-2019), tendo a licença de pesca lúdica apeada (83,3%) sido a mais referida, seguida pela 

de pesca lúdica geral (11%), embarcada (9%) e submarina (6,7%; 4% possuíam outro tipo de 

licença de pesca; N=299; 2010-2019). Foi referido pela maioria dos pescadores inquiridos que 

não faziam parte de alguma associação ou organização de pescadores (91,5%; N=283; 2011-

2019). Das 12 associações de pescadores referidas por 24 pescadores inquiridos a este 

respeito entre 2011 e 2019, inclusive, 9 são de âmbito local e, destas, 7 são de localidades do 

litoral alentejano. 

As atividades de pesca que 321 pescadores inquiridos entre 2010 e 2019, inclusive, afirmaram 

praticar com mais frequência são de pesca lúdica marinha, como a pesca à linha a partir de 

terra (76,9%) e a apanha de marisco (51,4%), tendo também sido referidas a apanha de isco 

(14,6%), a pesca à linha embarcada (10%) e a pesca submarina (8,7%). Neste contexto, a 

pesca lúdica em águas interiores e a pesca comercial foram referidas por 3,1 e 2,8% dos 

inquiridos, respetivamente. Quando questionados acerca de qual é o tipo de pesca que 

praticam com mais frequência, a maioria dos pescadores entrevistados no mesmo período 

(N=330) fez referência a atividades de pesca lúdica marinha, nomeadamente à pesca à linha a 

partir de terra (57,6%), à apanha de marisco (28,4%) e à pesca submarina (5,2%). 

Tendo como referência a atividade de pesca que cada inquirido estava a praticar, ia praticar ou 

tinha praticado, a maioria dos entrevistados no período de 2011 a 2019, inclusive, afirmou que 

costuma praticar tal atividade na costa alentejana (93%; N=427) e no PNSACV (65,2%; 

N=397). A maior parte dos inquiridos que afirmou não costumar pescar no PNSACV foi 

entrevistada fora deste parque (92,6%%; N=27) e afirmou residir nos concelhos de Sines ou 

Santiago do Cacém (66,7%; N=27). Em 78 inquéritos efetuados em 2018 e 2019, e em áreas 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

outros utensílios

linha e anzol sem cana

pá/enxada de cabo curto

malhada

camaroeiro/xalavar

sem utensílios

faca de mariscar

arrelhada

bicheiro (gancho)

linha e anzol com cana
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do concelho de Sines, entre o Cabo de Sines e Porto Covo (figura 2.2.1), inclusive, a maioria 

dos pescadores afirmou que costuma pescar na região do Cabo de Sines (60,3%) e numa 

parte norte do PNSACV, entre a praia de São Torpes e Porto Covo, inclusive (53,8%), 

diminuindo progressivamente a frequência de utilização de outras regiões ao longo deste 

parque, à medida que aumenta a distância em relação a Porto Covo (figura 2.3.1.17). 

 

 
Figura 2.3.1.17- Locais onde os pescadores entrevistados em 2018 e 2019 no litoral rochoso alentejano 
afirmaram costumar pescar, em função do respetivo concelho de residência (N=78; PNSACV- Parque Natural do 
Sudoeste e Costa Vicentina; I- inclusive; E- exclusive; de cima para baixo, locais de norte para sul; inquéritos 
efetuados em áreas do concelho de Sines, entre o Cabo de Sines e Porto Covo, inclusive). 

 
 
Considerando o concelho de residência destes 78 inquiridos, os pescadores que afirmaram 

residir nos concelhos de Sines ou Santiago do Cacém disseram também que costumam pescar 

em locais situados fora do PNSACV, relativamente aos que afirmaram residir noutros concelhos 

(figura 2.3.1.17). Deste modo, no contexto espacial e temporal considerado, a preferência por 

pescar em locais situados fora deste parque parece ter estado sobretudo relacionada com a 

proximidade da residência, embora outros fatores também possam ter tido importância. Ao 

perguntar aos que afirmaram não costumar pescar no PNSACV qual é a razão por que não o 

fazem, um pescador referiu que não tem meios para se deslocar até este parque, outro que 

não pesca frequentemente e outro que tem medo de ser multado, aludindo às maiores 

restrições aplicadas ao exercício da pesca lúdica no PNSACV. 

A maioria dos pescadores entrevistados disse residir no concelho de Sines (54,3%), sendo os 

concelhos de Santiago do Cacém (16,3%), Odemira (8,1%), Lisboa (4,9%) e Grândola (1,8%) 

mais referidos a seguir, e tendo apenas um dos inquiridos afirmado residir no estrangeiro 

(N=779; 2005-2019). 
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Tendo como referência a atividade de pesca que cada inquirido estava a praticar, ia praticar ou 

tinha praticado, a maioria afirmou que costuma praticar tal atividade há mais de vinte anos na 

costa alentejana (57,2%; N=780; 2005-2019), sendo esta frequência menos elevada no 

respeitante à região do PNSACV (44,8%; N=154; 2013-2019). A maioria dos entrevistados 

afirmou que, na costa alentejana, pratica este tipo de pesca com frequência aproximadamente 

semanal ou mensal (poucos dias por semana ou por mês; 58,7%), embora 10,4% dos 

pescadores inquiridos tenham dito que o pratica todos os dias ou quase todos os dias e 30,3% 

tenham referido que o faz raramente ou em poucos dias por ano (figura 2.3.1.18; N=703; 2005-

2009 e 2012-2019). 

 

 
Figura 2.3.1.18- Frequência da pesca na costa alentejana referida por pescadores 
entrevistados no litoral rochoso alentejano (N=703; 2005-2009 e 2012-2019; NS/NR – não 
sabe/não responde). 

 
 
Relativamente aos principais períodos do ano em que esta atividade é exercida, 21,9% dos 

pescadores entrevistados referiram a Páscoa e 9,5% o verão, tendo a maioria (68,6%) afirmado 

que a pratica todo o ano (N=462; 2005-2009). Os dias de fim de semana ou de feriado são 

utilizados para esta atividade pela maioria (67,8%) dos pescadores inquiridos, sendo poucos os 

que disseram fazê-la principalmente em dias úteis (2,8%) e 29,2% os que afirmaram não ser 

condicionados por esta variação temporal (N=454; 2005-2009). 

Na figura 2.3.1.19 são notórias as diferenças entre os principais períodos que mariscadores e 

pescadores à linha afirmaram utilizar no litoral rochoso alentejano, em função da altura ou 

amplitude da maré, e do período do dia. Os apanhadores de marisco disseram exercer esta 

atividade sobretudo em períodos matinais de baixa-mar de marés vivas (56,5%), embora 43,5% 

tenham referido que a praticam em marés mortas ou nas duas categorias de amplitude de 

maré. A escolha dos pescadores à linha é mais diversificada, tendo a maioria (62,2%) afirmado 

que pratica esta atividade nas duas categorias de amplitude de maré e grande parte dos 

entrevistados referido que não pesca em função da altura da maré (44,7%) ou do período do 
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dia (45,4%). De acordo com a figura 2.3.1.20, a maioria dos pescadores inquiridos afirmou que 

a ondulação afeta a sua atividade, seja de marisqueio ou de pesca à linha, tendo havido mais 

pescadores à linha que disseram ser afetados pelo vento e pela turvação da água, e menos 

pela chuva, em comparação com as respostas de mariscadores. Estes padrões de variação 

registados em 2005-2009 estão de acordo com observações feitas por Castro (2004) na 

mesma região, entre 1994 e 1996. 

 

 

 

 
Figura 2.3.1.19- Principais períodos que pescadores entrevistados no litoral rochoso 
alentejano afirmaram utilizar, tendo como referência a atividade que estavam a praticar, iam 
praticar ou tinham praticado, em função da altura ou amplitude da maré, e do período do dia 
(2005-2009). 
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Relativamente à atividade de pesca que cada inquirido estava a praticar, ia praticar ou tinha 

praticado, a maioria afirmou que é importante para o seu lazer (69,7%) e 48,3% referiram que é 

importante para a alimentação própria, da família e/ou de amigos, tendo poucos (4,9%) 

considerado que é importante para a sua economia ou da sua família (N=778; 2005-2019). 

Os dados referentes a esta questão são maioritariamente apresentados na figura 2.3.1.21, na 

qual são analisados em função da região (áreas do PNSACV e de fora deste parque) e do 

período da amostragem, e da atividade de pesca que os entrevistados estavam a praticar, iam 

praticar ou tinham praticado, classificada em duas categorias (marisqueio e pesca à linha). 

Os períodos analisados foram escolhidos de modo a ter em consideração o possível impacte 

de condições económicas na resposta à referida questão, bem como de restrições legais ao 

exercício da pesca lúdica. Assim, foi diferenciado um período inicial (2005-2010), anterior ao 

agravamento da crise financeira e económica portuguesa verificada a partir de 2011 e que 

provocou, entre outros impactes, uma elevada taxa de desemprego nos anos seguintes 

(Eichenbaum et al., 2016; Galito, 2018). Por outro lado, a primeira portaria que regulamenta o 

exercício da pesca lúdica na costa continental portuguesa foi publicada em agosto de 2006, 

tendo restrições deste tipo apenas aplicadas ao PNSACV entrado em vigor a partir de 2009 

(tabela 2.1.2). No entanto, em todo o período de 2011-2019 foram aplicadas restrições deste 

tipo no PNSACV e na costa continental portuguesa (tabela 2.1.2), e o atual Plano de 

Ordenamento deste parque foi implementado no início de 2011. 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; dois níveis- 2005-2010 e 2011-2019) e Atividade (fixo; dois níveis- marisqueio e pesca à 

linha) e, como variáveis, as quatro respostas fixas à pergunta “Este tipo de pesca que pratica é 

importante para…?” referidas na figura 2.3.1.21: 1- alimentação própria, da família e/ou de 

amigos; 2- a economia própria ou da sua família; 3- lazer (recreio ou passatempo); 4- outra. 

As interações entre os fatores Período e Atividade, e entre os fatores Período e Parque, foram 

significativas (P<0,05), tendo sido registadas diferenças entre períodos na apanha de marisco 

ou em áreas do PNSACV e situadas fora deste parque, e entre atividades ou entre áreas do 

PNSACV e situadas fora deste parque no período de 2011-2019. No entanto, as diferenças 

observadas no fator Parque podem não ser devidas à dissimilaridade entre os níveis, mas à 

dispersão das réplicas. 
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Figura 2.3.1.20- Condições que pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano 
afirmaram afetar a atividade de pesca que estavam a praticar, iam praticar ou tinham praticado, 
além das referidas na figura 2.3.1.19 (2005-2008). 

 
 
Através da análise SIMPER (programa PRIMER 6; PRIMER-E Ltd.), foi possível verificar que: 

as referidas variáveis 1 e 3 são as que mais contribuíram para as diferenças entre períodos, 

regiões e atividades; a frequência de resposta positiva por mariscadores foi superior em 2011-

2019 na variável 1 e, em 2005-2010, na variável 3; em 2011-2019, a frequência de resposta 

positiva da variável 1 foi superior em mariscadores, e a da variável 3 foi superior em 

pescadores à linha; tanto em áreas do PNSACV, como situadas fora deste parque, a frequência 

de resposta positiva foi superior em 2011-2019 na variável 1 e, em 2005-2010, na variável 3; 

em 2011-2019, a frequência de resposta positiva da variável 3 foi superior em áreas do 

PNSACV. 

Estes padrões de variação temporal, espacial e entre atividades são visíveis na figura 2.3.1.21, 

sendo possível que as referidas condições económicas e legislativas tenham neles tido 

impacte. Com efeito, tanto em áreas do PNSACV, como situadas fora deste parque, foi 

registado um aumento da importância alimentar atribuída a estas atividades em 2011-2019 e, 

em paralelo, uma diminuição da sua importância recreativa neste período. Embora esta 

variação apenas tenha sido significativa nas entrevistas a mariscadores, também os 

pescadores à linha inquiridos afirmaram com maior frequência em 2011-2019 que esta 

atividade é importante para a sua alimentação, da sua família ou de amigos, tendo neste 

período passado a ser uma resposta escolhida pela maioria (56,6%; 37,1% em 2005-2010). No 

entanto, a importância recreativa deste tipo de pesca continuou a ser elevada para a maioria 

dos pescadores à linha em 2011-2019 (72,4%; 75,5% em 2005-2010), podendo este resultado 

estar relacionado com os valores mais baixos de rendimento e captura total desta atividade, 

quando comparada com os registados na apanha de marisco (secções 2.3.2 e 2.3.4). Deste 

modo, é possível que o referido agravamento de condições económicas tenha contribuído para 

o observado aumento da importância alimentar atribuída a estas atividades a partir de 2011. 

Tendo as restrições legais ao exercício da pesca lúdica, como acima foi referido, um impacte 
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maior em 2011-2019, relativamente ao período de 2005-2010, e incluindo tais restrições limites 

máximos de capturas diárias por praticante, mais baixos na apanha de marisco que na pesca à 

linha (tabela 2.1.2), poder-se-ia esperar um aumento da importância recreativa atribuída a 

estas atividades a partir de 2011, nomeadamente no marisqueio. A maior importância recreativa 

observada a partir de 2011 no PNSACV pode estar relacionada com estas alterações legais, 

que foram mais restritivas neste parque (tabela 2.1.2). 

 

 
Figura 2.3.1.21- Variação temporal e espacial da frequência de resposta à pergunta “Este tipo de pesca que pratica é 
importante para…?” colocada a pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano, tendo como referência a 
atividade de pesca que estavam a praticar, iam praticar ou tinham praticado, classificada em duas categorias 
(marisqueio e pesca à linha). 
 
 
Por outro lado, foram poucos (4,3%) os que afirmaram que iam vender parte, a maioria ou a 

totalidade do pescado capturado ou a capturar, tendo quase todos (97,5%) referido que se 

destinava à alimentação própria, da família e/ou de amigos (N=986; 2005-2019). Deste modo, a 

maioria dos pescadores entrevistados exercia a atividade pesqueira com fins recreativos e/ou 

de subsistência alimentar, sem intuitos comerciais, podendo ser considerados maioritariamente 

pescadores lúdicos. 
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2.3.2. Capturas 

Projetos Sportfish e Pescardata+ 

Pesca à linha apeada 

No decorrer das campanhas de inquéritos presenciais no âmbito do Pescardata+, e no que 

concerne aos inquiridos a realizar pesca à linha apeada, verificou-se que a espécie-alvo mais 

frequente (52%) foi o sargo-legítimo (Diplodus sargus), seguido pela dourada (Sparus aurata; 

20%) e pelo robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax; 11%). É de salientar que todos os inquiridos 

indicaram dirigir a sua pescaria a uma ou mais espécies-alvo (tabela 2.3.2.1). 

 
Tabela 2.3.2.1- Principais espécies-alvo indicadas por pescadores à linha 
apeados no âmbito do Pescardata+ (N=88). Dados apresentados em 
percentagem. 

 

Espécie-alvo 
(%) 

Nome científico Nome comum 

Diplodus sargus Sargo-legítimo 52,27 
Sparus aurata Dourada 20,45 
Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo 11,36 
Diplodus spp. Sargos 6,82 
Solea solea Linguado-legítimo 6,82 
Diplodus vulgaris Sargo-safia 1,14 
 Não responderam 1,14 

 
No âmbito do projeto Sportfish (costa SW e S de Portugal continental), os inquiridos que 

responderam estar a dirigir a sua pescaria a uma ou mais espécies selecionaram o sargo-

legítimo (68%), seguido pelo robalo-legítimo (24%) e pela dourada (9%). A análise das saídas 

de pesca reportadas nos diários de pesca indica, para a costa SW e S, 80,6% e 83,1%, 

respetivamente, de saídas dirigidas a uma ou mais espécies em particular. Destas, e na costa 

SW, a principal espécie-alvo foi também o sargo-legítimo (78,8% das saídas), seguida, do 

mesmo modo, pelo robalo-legítimo (29,5% das saídas; Erzini et al., 2008).  

No estudo dirigido à pesca ao sargo, 68% dos pescadores afirmaram ter espécie(s)-alvo e 32% 

indicaram não ter alguma espécie em particular como alvo. Quando os pescadores 

responderam que não tinham espécie(s)-alvo, foram questionados sobre qual era a espécie 

que pescavam mais frequentemente. As espécies-alvo ou as espécies mais pescadas referidas 

pelos pescadores são o sargo-legítimo (Diplodus sargus, 34%), robalo-legítimo (Dicentrarchus 

labrax, 24%), dourada (Sparus aurata, 19%) e safia (Diplodus vulgaris, 7%). Dos indivíduos que 

referiram o sargo-legítimo, 70% afirmaram que tinham esta espécie como espécie-alvo e 30% 

como espécie que apanham mais frequentemente. 
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Pode assim inferir-se que as espécies sargo, robalo e dourada, com marcada importância para 

o sargo, representam as espécies mais procuradas nesta área por pescadores lúdicos 

apeados. 

Durante as campanhas efetuadas no âmbito do Pescardata+ sobre a modalidade apeada, 68% 

dos eventos de pesca (N=60) registaram capturas. Também nas campanhas de 

acompanhamento de pescarias do projeto Sportfish, 63% dos eventos de pesca (N=831) 

indicaram capturas (Erzini et al., 2008). O registo das espécies capturadas no âmbito do 

Pescardata+, juntamente com o peso, número e destino encontra-se na tabela 2.3.2.2. 

 
Tabela 2.3.2.2- Espécies capturadas pela pesca à linha apeada no PNSACV (Pescardata+). Número de exemplares, 
peso total (kg), comprimento total (CT) médio (cm) e respetivo erro padrão (EP), e destinos indicados pelos 
pescadores entrevistados. 
 

Nome científico Nome comum 
Peso total N CT 

médio CT Destino (%) 

(kg) N 
Total (cm) EP consumo oferta devolução venda 

Diplodus sargus Sargo-legítimo 56,61 205 23,35 0,34 83,41 0 16,59 0 
Sparus aurata Dourada 8,95 10 38,10 1,90 90,00 0 0 10,00 
Diplodus vulgaris Safia 3,81 20 21,10 0,84 75,00 0 25,00 0 
Sarpa salpa Salema 3,16 7 30,00 0,00 71,43 0 28,57 0 
Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo 1,21 2 37,50 9,50 50,00 0 0 50,00 
Chelon labrosus Tainha-liça 1,15 2 36,50 3,50 100,00 0 0 0 
Labrus bergylta Bodião-reticulado 0,99 3 24,60 6,12 66,67 0 33,33 0 
Diplodus cervinus Sargo-veado 0,50 1 30,00 - 100,00 0 0 0 
Phycis phycis Abrótea 0,43 1 34,00 - 100,00 0 0 0 
Oblada melanura Viúva 0,42 2 25,00 0,00 100,00 0 0 0 
Dicentrarchus punctatus Baila 0,17 1 26,00 - 100,00 0 0 0 
Trachinus draco Peixe-aranha-maior 0,07 1 23,00 - 0 0 100,00 0 
Blenniidae Cabozes 0,01 1 10,00 - 0 0 100,00 0 
TOTAL  77,48 256 - 

 
 - - - - 

 

Verifica-se que, nos indivíduos inquiridos no âmbito do Pescardata+, foram capturados apenas 

exemplares de peixes ósseos (Osteichthyes), e apenas 12 espécies diferentes. Nas 

campanhas do projeto Sportfish registou-se a captura de 24 espécies diferentes de peixes 

ósseos (tanto na costa S como SW de Portugal continental; Erzini et al., 2008).  

Nos dois projetos, e relativamente às saídas de pesca acompanhadas, a espécie mais 

importante em termos numéricos e em peso foi o sargo-legítimo (Pescardata+: 205 indivíduos, 

56,61 kg; Sportfish: 2 235 indivíduos, 522,7 kg). De facto, esta espécie foi claramente a mais 

representativa na captura total em termos numéricos e em peso, em ambos os projetos 

(Pescardata+: 80,1% em número, 73,1% em peso; Sportfish: 43,7% em número; 48,4% em 

peso). 

É de referir que também os diários de pesca retornados no âmbito do projeto Sportfish (Erzini 

et al., 2008) reportaram que a espécie mais capturada na costa SW é o sargo-legítimo (73,7% 

em peso e 75,3% em número). 
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Deve salientar-se que noutros estudos levados a cabo em Portugal, o sargo-legítimo não 

revelou a importância que aqui se observa em termos de capturas, tendo representado apenas 

5% das capturas no norte de Portugal (Rangel & Erzini, 2007) e 35% nos Açores (Diogo, 2007).  

A pesca ao sargo é dirigida às arribações desta espécie no período reprodutivo (Erzini et al., 

2008, Veiga et al., 2010). Nesta altura (inverno) capturam-se no PNSACV muitos indivíduos 

reprodutores através da pesca apeada, estando com este facto relacionado o período de 

defeso desta pescaria em vigor neste parque entre 1 de fevereiro e 15 de março (portaria n.º 

115-B/2011, em conjunto com a portaria n.º 14/2014), encurtado em relação ao período 

inicialmente definido em 2009 (tabela 2.1.2). Esta situação é excecional e pensa-se que a zona 

do PNSACV, nomeadamente a sua costa vicentina, é a zona preferencial do país para 

agregações de desova desta espécie – ou, pelo menos, onde a espécie arriba em grandes 

números para se alimentar junto às falésias mesmo antes de se reproduzir, atraindo por isso 

muitos pescadores apeados. A percentagem de capturas lúdicas de sargo em relação a outras 

espécies, como referido atrás, atesta a importância desta espécie e da pesca a si dirigida. 

Adicionalmente, a elevada percentagem de capturas desta espécie pela pesca lúdica em 

relação ao total global (~40%), revela a necessidade de considerar a pesca lúdica na gestão da 

pesca desta espécie (Veiga et al., 2010). 

Deve ainda enfatizar-se a importância revelada pelo grupo das diferentes espécies da família 

Sparidae que, em ambos os projetos, representam a grande maioria das capturas: 

Pescardata+: 94% em número, 95% em peso; Sportfish (entrevistas): 78% em número, 75% 

em peso. 

Em termos de destino das capturas, o peixe-aranha-maior e os cabozes foram devolvidos ao 

mar (tabela 2.3.2.2). Registaram-se ainda devoluções ao mar de bodião-reticulado, salema e 

safia. Foi referida a venda de dourada (apenas 10% das capturas), e de robalo-legítimo, sendo 

que, nesta espécie, 50% dos peixes capturados foram vendidos. No entanto, e de uma forma 

geral, a maior parte da captura destinou-se a consumo próprio, tal como aconteceu em 97,3% 

dos inquiridos no estudo nacional da DGRM relativo a todas as modalidades de pesca lúdica 

(DGRM, 2015). De acordo com Erzini et al. (2008), este padrão parece indicar um regime de 

semissubsistência em que, ainda que a maioria dos pescadores não dependa destas capturas 

para sobreviver, utiliza-as como fonte extra de alimento. 

As taxas de captura em número e em peso (captura por unidade de esforço: CPUE) incluindo e 

excluindo rejeições, foram estimadas em todas as capturas registadas no âmbito dos eventos 

de pesca acompanhados nas campanhas do Pescardata+ (tabelas 2.3.2.3 e 2.3.2.4). 

A tabela 2.3.2.4 refere-se às taxas de captura estimadas no âmbito do Pescardata+, nos 

eventos de pesca apeada acompanhados e excluindo rejeições. 
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Tabela 2.3.2.3- Taxas de captura (por hora de pesca à linha) estimadas (incluindo rejeições) em número e em 
peso no PNSACV (Pescardata+). 

 

Espécie Nome comum 
Taxa de captura (incluindo rejeições) 

Peso (kg/hora) Número (peixes/hora) 
Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo 0,003 0,005 
Dicentrarchus punctatus Baila 0,001 0,004 
Diplodus sargus Sargo-legítimo 0,199 0,828 
Sparus aurata Dourada 0,025 0,031 
Diplodus vulgaris Safia 0,017 0,087 
Salpa salpa Salema 0,011 0,023 
Chelon labrosus Tainha-liça 0,007 0,011 
Labrus bergylta Bodião-reticulado 0,006 0,020 
Diplodus cervinus Sargo-veado 0,003 0,005 
Phycis phycis Abrótea 0,000 0,001 
Oblada melanura Viúva 0,002 0,011 
Trachinus draco Peixe-aranha 0,000 0,002 
Blennidae Cabozes 0,000 0,013 
        
Média total   0,273 1,043 

 

 
No âmbito do Pescardata+ (ano de referência: 2018), as taxas médias de captura anual, 

incluindo e excluindo rejeições, foram de 0,273 kg/hora; 1,043 peixes/hora; e 0,261 kg/hora e 

0,901 peixes/hora, respetivamente.  

Comparativamente, no projeto Sportfish (anos de referência: 2006/2007), e considerando toda 

a área de estudo, as taxas médias de captura anual, incluindo e excluindo rejeições, foram de 

0,210 kg/hora; 1,106 peixes/hora; e 0,193 kg/hora e 0,817 peixes/hora, respetivamente (Erzini 

et al., 2008).  

 
Tabela 2.3.2.4- Taxas de captura (por hora de pesca à linha) estimadas (excluindo rejeições) em número e 
em peso no PNSACV (Pescardata+). 

 

Espécie Nome comum 
Taxa de captura (excluindo rejeições) 

Peso (kg/hora) Número (peixes/hora) 
Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo 0,003 0,005 
Dicentrarchus punctatus Baila 0,001 0,004 
Diplodus sargus Sargo-legítimo 0,191 0,738 
Sparus aurata Dourada 0,025 0,031 
Diplodus vulgaris Safia 0,015 0,066 
Salpa salpa Salema 0,008 0,017 
Chelon labrosus Tainha-liça 0,007 0,011 
Labrus bergylta Bodião-reticulado 0,006 0,011 
Diplodus cervinus Sargo-veado 0,003 0,005 
Phycis phycis Abrótea 0,000 0,001 
Oblada melanura Viúva 0,002 0,011 
Trachinus draco Peixe-aranha 0 0 
Blennidae Cabozes 0 0 
        
Média total   0,261 0,901 

 

Assim, as taxas médias de captura anuais calculadas em 2018 (excluindo rejeições), quando 

comparadas com as calculadas em 2006/2007, são superiores em número e em peso. 

Paralelamente, todas as taxas calculadas para esta área são consideravelmente superiores às 
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obtidas para a pesca apeada no norte de Portugal: 0,078 kg/hora; 0,46 peixes/hora (Rangel & 

Erzini, 2007). 

É de salientar ainda que em 2018 as taxas de captura de sargo-legítimo (0,199 kg/hora e 

0,828 peixes/hora; 0,191 kg/hora e 0,738 peixes/hora – incluindo e excluindo rejeições, 

respetivamente) foram substancialmente mais elevadas que as calculadas no âmbito do 

Sportfish em 2006/2007 (0,105 kg/hora e 0,510 peixes/hora; 0,101 kg/hora e 0,401 

peixes/hora – incluindo e excluindo rejeições, respetivamente). Do mesmo modo, é importante 

enfatizar que as taxas de captura de sargo-legítimo foram substancialmente superiores às das 

outras espécies, tanto no projeto Sportfish, como no Pescardata+. 

A captura anual da pesca apeada estimada na costa SW de Portugal continental, calculada no 

âmbito do projeto Sportfish, é utilizada como um proxy para a estimativa da captura total da 

pesca lúdica apeada na área do PNSACV, tendo em conta as considerações explanadas acima 

e na secção 2.2. 

Deste modo, a estimativa de captura total em peso (excluindo rejeições) da pesca apeada na 

costa SW foi de 115 310 kg (±11,229), tendo-se estimado a captura total de 391 119 peixes. 

Como seria de esperar, o sargo-legítimo foi a espécie com maior captura estimada em peso 

(68 847 kg, excluindo rejeições), seguido pelo grupo dos mugilídeos, com 10 438 kg (±3 780), e 

pela safia (6 926 kg ± 1 142; Erzini et al., 2008). 

 

Pesca à linha embarcada 

As campanhas de inquéritos presenciais a pescadores embarcados efetuadas no âmbito do 

projeto Pescardata+ revelaram um padrão de espécies-alvo substancialmente diferente do 

registado na pesca apeada. 

Assim, na pesca embarcada no PNSACV, a espécie mais procurada é o pargo-legítimo (Pagrus 

pagrus; 54%), seguida pela dourada (15%). Refira-se que 15% dos inquiridos indicaram não 

dirigir a sua pescaria a qualquer espécie em particular (tabela 2.3.2.5). 

Durante as campanhas do Pescardata+, a quase totalidade dos eventos de pesca embarcada 

registaram capturas (N=45; 94%). O registo das espécies capturadas e o seu peso, número e 

destino encontram-se indicados na tabela 2.3.2.6. 

Em termos globais, verifica-se que a espécie mais capturada em termos de peso é o pargo-

legítimo, com 122,31 kg, seguido pela safia, com apenas 48,95 kg. No entanto, em termos 

numéricos, a safia, a choupa, a cavala e o serrano-alecrim são as espécies mais 

representativas com 216, 175, 104 e 95 indivíduos, respetivamente. 
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Tabela 2.3.2.5- Principais espécies-alvo indicadas por pescadores à linha 
embarcados, no âmbito do Pescardata+ (N=48). Dados apresentados em 
percentagem. 

 

Espécie-alvo 
Número 

(%) 
Nome científico Nome comum 

Pagrus pagrus Pargo-legítimo 54,17 
Sparus aurata Dourada 14,58 
Dentex gibbosus Pargo-dentão 4,17 
Diplodus sargus Sargo-legítimo 4,17 
Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo 2,08 
Pagellus erythrinus Bica 2,08 
Sepia officinalis Choco 2,08 
 Tanto faz 14,58 
 Não responderam 2,08 

 

A maioria das capturas destinou-se a consumo próprio, sendo que as mesmas considerações 

efetuadas acerca deste aspeto no caso da pesca apeada devem ser aqui consideradas. No 

entanto, e ao contrário do verificado na pesca apeada, nenhum dos pescadores embarcados 

inquiridos referiu vender ou oferecer exemplares capturados, mas diversos peixes foram 

devolvidos ao mar (tabela 2.3.2.6). 

  



 

59

Tabela 2.3.2.6- Espécies capturadas pela pesca à linha embarcada no PNSACV (Pescardata+). Número de exemplares, peso total 
(kg), comprimento total (CT) médio (cm) e respetivo erro padrão (EP), e destinos indicados pelos pescadores entrevistados.  

 

Nome científico Nome comum 
Peso 
total N CT 

médio CT Destino (%) 

(kg) total (cm) EP consumo oferta devolução venda 
Osteichthyes  352,09 946 - - - - - - 
Pagrus pagrus Pargo-legítimo 122,31 80 44,83 1,34 92,50 0 7,50 0 
Diplodus vulgaris Safia 48,95 216 22,37 0,21 96,30 0 3,70 0 
Spondyliosoma cantharus Choupa 31,94 175 22,74 0,33 83,43 0 16,57 0 
Scomber colias Cavala 22,76 104 28,58 0,49 100,00 0 0 0 
Zeus faber Peixe-galo 16,80 8 51,38 2,01 100,00 0 0 0 
Dentex gibbosus Capatão-de-bandeira 16,30 4 60,25 4,48 100,00 0 0 0 
Conger conger Congro 12,01 4 145,00 2,89 100,00 0 0 0 
Serranus cabrilla Serrano-alecrim 11,11 95 20,85 0,35 74,74 0 25,26 0 
Trachurus trachurus Carapau-branco 10,97 66 27,17 0,67 100,00 0 0 0 
Diplodus sargus Sargo-legítimo 9,94 11 34,85 1,44 100,00 0 0 0 
Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo 9,87 8 49,25 2,37 100,00 0 0 0 
Pagellus erythrinus Bica 7,01 15 33,33 0,33 100,00 0 0 0 
Trachurus picturatus Carapau-amarelo 6,98 28 29,89 1,38 100,00 0 0 0 
Boops boops Boga 6,10 42 24,45 0,37 0 0 100,00 0 
Phycis phycis Abrótea 4,37 6 38,33 4,01 100,00 0 0 0 
Scyliorhinus canicula Pata-roxa 2,91 5 55,00 0,00 100,00 0 0 0 
Sparus aurata Dourada 2,53 4 34,75 1,30 100,00 0 0 0 
Anthias anthias Canário-do-mar 1,94 30 21,50 0,50 66,67 0 33,33 0 
Diplodus cervinus Sargo-veado 1,89 1 45,70 - 

0! 
100,00 0 0 0 

Trachurus spp. Carapaus 1,72 21 21,90 0,24 100,00 0 0 0 
Pagellus bogaraveo Goraz 0,70 1 37,00 - 

0! 
100,00 0 0 0 

Coris julis Judia 0,62 8 19,50 0,33 0 0 100,00 0 
Chelidonichthys lucerna Cabra-cabaço 0,55 1 40,00 - 

0! 
0 0 100,00 0 

Labrus mixtus Bodião-canário 0,53 2 26,00 0,00 100,00 0 0 0 
Diplodus bellottii Mucharra-branca 0,33 5 15,00 0,00 100,00 0 0 0 
Balistes capriscus Peixe-porco 0,32 1 28,00 - 

0! 
100,00 0 0 0 

Pagellus acarne Besugo 0,28 2 21,75 1,75 100,00 0 0 0 
Scorpaena porcus Rascasso-de-pintas 0,22 2 16,00 0,00 0 0 100,00 0 
Trisopterus luscus Faneca 0,15 1 23,00 - 

0! 
100,00 0 0 0 

Cephalopoda 
 

 1,23 4 12,00  - - - - 
Octopus vulgaris Polvo 0,89 1 14 - 

0! 
100,00 0 0 0 

Sepia officinalis Choco 0,34 3 10 0 100,00 0 0 0 
TOTAL  353,33 950 - - - - - - 
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Projetos PROTECT, MARSW e outros (costa alentejana) 

Com o objetivo de caracterizar as capturas da pesca lúdica no litoral rochoso alentejano, são 

em seguida apresentados resultados obtidos no projeto PROTECT (Castro et al., 2015) e 

noutros estudos (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., dados não 

publicados), incluindo no projeto MARSW (os dados deste tipo apresentados e analisados 

neste relatório e obtidos na costa alentejana no âmbito do projeto MARSW resultam de 

campanhas de amostragem realizadas em 2018 e 2019). 

Com base em observações efetuadas entre 1994 e 1996, Castro (2004) analisou a variação 

espacial e temporal da abundância de pessoas que utilizaram durante o dia o litoral rochoso 

alentejano, tendo sido revelada uma frequente e intensa utilização, nomeadamente para a 

captura de diversas espécies-alvo, efetuada com diversas motivações (subsistência alimentar, 

comércio ou recreação; tabela 2.1.1). As principais presas do marisqueio entremarés foram o 

polvo (Octopus vulgaris), a navalheira (Necora puber), o ouriço-do-mar (Paracentrotus lividus), 

o percebe (Pollicipes pollicipes), os burriés (Phorcus e Steromphala), o mexilhão (Mytilus 

galloprovincialis) e as lapas (Patella ulyssiponensis, P. vulgata e P. depressa). A pesca à linha, 

dirigida a diversos peixes teleósteos, envolveu frequentemente a apanha de isco durante a 

baixa-mar. 

Estas observações estão de acordo com os resultados apresentados na figura 2.3.2.1, 

referente às principais presas capturadas no marisqueio e na pesca à linha apeada por 

pescadores entrevistados em 2005-2019 no litoral rochoso alentejano. No caso do marisqueio, 

o valor mais elevado registado na captura de ouriço-do-mar é provavelmente devido ao facto 

de que estes inquéritos foram sobretudo efetuados em março e abril, meses em que no litoral 

rochoso alentejano é frequente a apanha deste equinoderme (Castro, 2004). A partir de 

observações efetuadas ao longo do ano, e entre 1994 e 1999, Castro (2004) registou a 

seguinte ordem decrescente de importância das atividades de apanha de marisco realizadas 

em maré baixa: em função da densidade diária de pescadores, apanha de polvo e caranguejos, 

ouriço-do-mar, percebe, burriés, mexilhão e lapas; em função do rendimento obtido por ano na 

costa alentejana, apanha de percebe, ouriço-do-mar, polvo e caranguejos, mexilhão, burriés e 

lapas. No caso da pesca à linha apeada, é de referir o elevado valor registado na captura de 

sargo, efetuada por quase metade dos pescadores que responderam, e bastante superior aos 

valores observados na captura de outras espécies de peixes. Esta diferença está 

possivelmente relacionada com a elevada abundância desta espécie na região litoral estudada, 

mas também com a técnica de pesca usada pelos pescadores entrevistados, nomeadamente 

em relação ao local escolhido, a outras condições ambientais selecionadas (por exemplo, 

altura da maré e agitação marítima), e aos iscos e engodos utilizados. 

Os dados de rendimento (capturas por unidade de esforço, CPUE) de atividades de pesca 

apresentados na figura 2.3.2.2 foram obtidos em 829 inquéritos diretos efetuados anualmente, 
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entre 2005 e 2019 (tabela 2.3.2.7), a pessoas que estavam a pescar (a apanhar marisco, ou a 

pescar à linha a partir de terra) no litoral rochoso alentejano, a terminar esta atividade ou a 

abandonar o local da pesca, e que afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a 

totalidade) e ter pescado durante uma hora ou mais. Como é referido na secção 2.3.1, estes 

inquéritos foram realizados nos meses de janeiro a outubro, mas sobretudo em março e abril 

(86,8% dos pescadores contactados). 

 

 

 
Figura 2.3.2.1- Principais presas capturadas no marisqueio (em cima) e na pesca à linha 
apeada por pescadores entrevistados em 2005-2019 no litoral rochoso alentejano 
(frequência de resposta; marisqueio, total de 630 respostas obtidas em 482 inquéritos, 
12,2% não responderam; pesca à linha, total de 340 respostas obtidas em 506 
inquéritos, 54% não responderam). O nome científico dos taxa é referido entre 
parênteses. 

 
 
Os valores médios globais de rendimento (kg de peso fresco por pescador e por hora) 

registados neste período correspondem a: 1,41 (apanha de marisco; 1,54 no PNSACV; 1,07 

fora deste parque) e 0,30 (pesca à linha; 0,29 no PNSACV; 0,30 fora deste parque). Embora 

não tenham sido testadas, estas diferenças entre o rendimento do marisqueio e da pesca à 

linha podem estar relacionadas com a maior facilidade em capturar invertebrados na primeira 
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atividade e não deverão ser um resultado da aplicação de restrições legais, atendendo a que o 

valor de peso máximo total de capturas diárias é bastante superior na segunda atividade 

(tabela 2.1.2). 

Tanto na apanha de marisco, como na pesca à linha, não foi encontrada alguma variação 

espacial ou temporal significativa. 

 

 

 
Figura 2.3.2.2- Variação espacial e temporal do rendimento (kg de peso fresco por 
pescador e por hora; média+erro padrão) de mariscadores e pescadores à linha no 
litoral rochoso alentejano, com base em inquéritos diretos efetuados anualmente, entre 
2005 e 2019, em áreas do PNSACV e situadas fora deste parque (barras brancas e 
negras, respetivamente; ver figura 2.2.1). Apenas foram considerados inquéritos a 
pescadores que afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a totalidade) e ter 
pescado durante uma hora ou mais. 

 

O referido valor médio global de 0,29 kg (peso fresco por pescador e por hora) observado na 

pesca à linha apeada no PNSACV é ligeiramente superior aos acima referidos e registados nos 

projetos Pescardata+ e Sportfish na mesma atividade e no mesmo parque natural, excluindo 

rejeições (ano de amostragem): 0,261 (2018) e 0,193 (2006/2007) kg/hora. É possível que esta 

diferença seja devida ao facto de que o valor obtido em 2005-2019 no litoral rochoso alentejano 

é referente a capturas feitas por pessoas que afirmaram ter pescado durante uma hora ou 

mais. 
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Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; três níveis- 2005-2006, 2007-2010 e 2011-2019), Área (aleatório, aninhado em Parque; 

áreas referidas na figura 2.2.1; na pesca à linha não foi amostrada a área Nascedios) e Ano 

(aleatório, aninhado em Período; 15 anos referidos na tabela 2.3.2.7). 

 
Tabela 2.3.2.7- Número de inquéritos diretos a pescadores em atividade no litoral 
rochoso alentejano efetuados entre 2005 e 2019 e usados na análise da variação 
espacial e temporal do rendimento de mariscadores e pescadores à linha (figura 
2.3.2.1). 

 
  2005-2006 2007-2010 2011-2019 

Apanha de 
marisco 

PNSACV 140 58 167 

Fora do PNSACV 32 25 84 

Pesca à linha 
PNSACV 33 38 72 

Fora do PNSACV 32 57 91 

 
 
Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), o período de 2007-2010, em 

que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 2009, e o de 

2011-2019, ao longo do qual foram aplicadas restrições deste tipo neste parque e na costa 

continental portuguesa, e em que o atual Plano de Ordenamento do PNSACV foi implementado 

desde 2011 (tabela 2.1.2). 

Tal como foi observado no projeto PROTECT (Castro et al., 2015), o rendimento das duas 

atividades de pesca que são mais frequentes e envolvem mais pessoas no litoral rochoso 

alentejano – o marisqueio e a pesca à linha (Castro, 2004; secção 2.3.1) – não foi diferente 

dentro e fora do PNSACV. Esta ausência de diferenças significativas sugere que as medidas de 

conservação marinha especificamente aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste parque 

natural (tabela 2.1.2) não tiveram um impacte importante nesta variação espacial. A mesma 

sugestão foi apresentada na análise da abundância de pescadores no litoral rochoso 

alentejano e em dias não úteis de inverno e primavera (secção 2.3.3), em que também não 

foram observadas diferenças significativas entre áreas amostradas dentro e fora do PNSACV. 

Do mesmo modo, a referida ausência de variação temporal significativa sugere que as 

restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica, desde 2006 na costa continental 

portuguesa, e especificamente no PNSACV desde 2009, nomeadamente em relação ao peso 

máximo por pescador e por dia (tabela 2.1.2), não tiveram um impacte importante no 

rendimento do marisqueio e da pesca à linha no litoral rochoso alentejano. 

Atendendo a que estes dados de rendimento foram obtidos em inquéritos efetuados sobretudo 

em março e abril, meses em que no litoral rochoso alentejano é frequente a apanha de ouriços-

do-mar (Castro, 2004), e que numa das duas áreas amostradas fora do PNSACV (Cabo de 
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Sines) a apanha destes invertebrados costuma ser menos frequente devido a uma maior 

exposição geral à ondulação, esta análise de rendimento foi também efetuada considerando 

dois conjuntos de atividades: apanha de marisco sem considerar a apanha de ouriços-do-mar 

(não foram incluídas as capturas em que os ouriços-do-mar foram a presa principal); e apanha 

de ouriços-do-mar, incluindo apenas as capturas em que os ouriços-do-mar foram a presa 

principal. Os dados de rendimento (capturas por unidade de esforço, CPUE) destas atividades 

de marisqueio são apresentados na figura 2.3.2.3 e foram obtidos em inquéritos diretos 

efetuados anualmente, entre 2005 e 2019 (tabela 2.3.2.8; N=510), a pessoas que estavam a 

apanhar marisco no litoral rochoso alentejano, a terminar esta atividade ou a abandonar o local 

da pesca, e que afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a totalidade) e ter 

pescado durante uma hora ou mais. Como é referido na secção 2.3.1, estes inquéritos foram 

realizados nos meses de janeiro a outubro, mas sobretudo em março e abril (86,8% dos 

pescadores contactados). Os valores médios globais de rendimento (kg de peso fresco por 

pescador e por hora) registados neste período correspondem a: 1,05 (apanha de marisco sem 

considerar a apanha de ouriços-do-mar; 1,19 no PNSACV; 0,82 fora deste parque) e 1,90 

(apanha de ouriços-do-mar; 1,88 no PNSACV; 2,03 fora deste parque). 

 
Tabela 2.3.2.8- Número de inquéritos diretos a mariscadores em atividade no litoral 
rochoso alentejano efetuados entre 2005 e 2019 e usados na análise da variação 
espacial e temporal apresentada na figura 2.3.2.2. 

 
  2005-2006 2007-2019 

Apanha de marisco 
(exceto apanha de 
ouriços-do-mar) 

PNSACV 80 99 

Fora do PNSACV 22 92 

Apanha de ouriços-do-
mar 

PNSACV 60 126 

Fora do PNSACV 10 21 

 
 
Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; dois níveis- 2005-2006, 2007-2019), Área (aleatório, aninhado em Parque; áreas referidas 

na figura 2.2.1) e Ano (aleatório, aninhado em Período; 15 anos referidos na tabela 2.3.2.8). 

Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), e o período de 2007-2019, em 

que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 2009, e em 

que o atual Plano de Ordenamento do PNSACV foi implementado desde 2011 (tabela 2.1.2). 

Na análise do rendimento da apanha de marisco sem considerar a apanha de ouriços-do-mar, 

o fator Parque não foi significativo, mas a interação entre os fatores Período e Área foi 

significativa (P<0,01). Nesta interação, o fator Período foi significativo apenas numa área do 

PNSACV (Amoreiras/Casca/Oliveirinha; P<0,05), tendo a respetiva variação temporal sido 

2005-2006>2007-2019. 
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Na análise do rendimento da apanha de ouriços-do-mar não foi encontrada alguma variação 

espacial ou temporal significativa. 

 

 

 
Figura 2.3.2.3- Variação espacial e temporal do rendimento (kg de peso fresco por 
mariscador e por hora; média+erro padrão) de mariscadores no litoral rochoso 
alentejano, com base em inquéritos diretos efetuados anualmente, entre 2005 e 2019, 
em áreas do PNSACV e situadas fora deste parque (barras brancas e negras, 
respetivamente; ver na figura 2.2.1). Apenas foram considerados inquéritos a 
mariscadores que afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a totalidade) e 
ter pescado durante uma hora ou mais. 

 

Estes resultados sugerem de novo que as medidas de conservação marinha especificamente 

aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste parque natural (tabela 2.1.2) não tiveram um 

impacte importante na variação do rendimento do marisqueio entre áreas situadas dentro e fora 

do PNSACV. 

No entanto, a variação temporal significativa observada numa área do litoral rochoso alentejano 

do PNSACV sugere que as restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica, desde 

2006 na costa continental portuguesa e, especificamente no PNSACV desde 2009, 

nomeadamente em relação ao peso máximo por pescador e por dia (tabela 2.1.2), podem ter 

contribuído para a diminuição do rendimento da apanha de marisco neste parque. Além de ter 

sido observada apenas numa das cinco áreas amostradas no litoral alentejano do PNSACV, 
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esta diminuição também só foi registada no rendimento do marisqueio sem considerar a 

apanha de ouriços-do-mar, e não foi significativa no rendimento da apanha de ouriços-do-mar. 

Contribuiu para as diferenças observadas uma captura de cerca de 50 kg de mexilhão efetuada 

numa hora por dois pescadores na referida área (praia da Oliveirinha) e registada num 

inquérito efetuado em 2005. Por razões diversas e não apuradas, possivelmente relacionadas 

com a pesca e outros fatores (por exemplo, predação por peixes, variabilidade interanual do 

recrutamento de mexilhão), a abundância de mexilhão tem diminuído na referida área e desde 

o final da década de 1990. A diminuição da abundância deste molusco, de fácil captura na área 

em causa, sujeita a uma agitação marítima moderada, pode ter contribuído para a observada 

redução do rendimento do marisqueio em 2007-2019, em conjunto com as restrições legais à 

quantidade de marisco capturável por pescador e por dia aplicadas na costa continental 

portuguesa desde 2006 (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto; tabela 2.1.2). 

Os dados de captura total por pescador apresentados na figura 2.3.2.4 foram obtidos em 1 084 

inquéritos diretos efetuados em 1999, e entre 2005 e 2019 (anualmente; tabela 2.3.2.8), a 

pessoas que estavam a pescar (a apanhar marisco, ou a pescar à linha a partir de terra) no 

litoral rochoso alentejano, a terminar esta atividade ou a abandonar o local da pesca, e que 

afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a totalidade, exceto no caso da apanha 

de percebe efetuada em 1999, na qual pode ter havido capturas efetuadas com o intuito de 

venda do pescado) e ter pescado durante uma hora ou mais. Como é referido na secção 2.2, 

estes inquéritos foram realizados sobretudo no verão de 1999 e em março e abril de 2005 a 

2019 (tabela 2.3.2.8). 

 

Tabela 2.3.2.8- Número de inquéritos diretos a pescadores em atividade no litoral 
rochoso alentejano efetuados entre 1999 e 2019 e usados na análise da variação 
espacial e temporal da captura total de mariscadores e pescadores à linha (figura 
2.3.4.1). 

 
  1999-2006 2007-2010 2011-2019 

Apanha de 
marisco 

PNSACV 365 58 167 

Fora do PNSACV 32 25 84 

Pesca à 
linha 

PNSACV 63 38 72 

Fora do PNSACV 32 57 91 
 
 

Os valores médios globais de captura (kg de peso fresco por pescador) registados neste 

período correspondem a: 2,14 (apanha de marisco; 2,23 no PNSACV; 1,74 fora deste parque) 

e 0,72 (pesca à linha; 0,70 no PNSACV; 0,74 fora deste parque). Embora não tenham sido 

testadas, estas diferenças entre a captura total do marisqueio e da pesca à linha podem estar 

relacionadas com a maior facilidade em capturar invertebrados na primeira atividade e não 

deverão ser um resultado da aplicação de restrições legais, atendendo a que o valor de peso 

máximo total de capturas diárias é bastante superior na segunda atividade (tabela 2.1.2). A 

diferença entre estes valores médios de captura total e os respetivos valores de peso máximo 
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total de capturas diárias (0,5 kg de percebe a 3 kg de mexilhão na apanha de marisco; 7,5 a 10 

kg na pesca à linha apeada; tabela 2.1.2) é bastante mais elevada na pesca à linha. A este 

respeito, foi sugerido por Veiga et al. (2013) que o valor de peso máximo total de capturas 

diárias por praticante de pesca à linha apeada devia ser mais reduzido, atendendo a que a 

captura total desta atividade é geralmente bastante inferior. 

 

 

 
Figura 2.3.2.4- Variação espacial e temporal da captura total (kg de peso fresco por 
pescador; média+erro padrão) por mariscadores e pescadores à linha no litoral rochoso 
alentejano, com base em inquéritos diretos efetuados em 1999 e de 2005 a 2019 
(anualmente), em áreas do PNSACV e situadas fora deste parque (barras brancas e 
negras, respetivamente; ver figura 2.2.1). Apenas foram considerados inquéritos a 
pescadores que afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a totalidade, 
exceto no caso da apanha de percebe efetuada em 1999, na qual pode ter havido 
capturas efetuadas com o intuito de venda do pescado) e ter pescado durante uma hora 
ou mais. 

 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; três níveis- 1999-2006, 2007-2010 e 2011-2019), Área (aleatório, aninhado em Parque; 

áreas referidas na figura 2.2.1) e Ano (aleatório, aninhado em Período; 16 anos referidos na 

tabela 2.3.2.8). 
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Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 1999-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), o período de 2007-2010, em 

que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 2009, e o de 

2011-2019, ao longo do qual foram aplicadas restrições deste tipo neste parque e na costa 

continental portuguesa, e em que o atual Plano de Ordenamento do PNSACV foi implementado 

desde 2011 (tabela 2.1.2). 

Tanto na apanha de marisco, como na pesca à linha, os fatores fixos analisados não foram 

significativos. 

A captura total obtida nas duas atividades de pesca mais frequentes e que envolvem mais 

pessoas no litoral rochoso alentejano – o marisqueio e a pesca à linha (Castro, 2004; secção 

2.3.1) – não foi diferente dentro e fora do PNSACV. Esta ausência de diferenças significativas 

sugere que as medidas de conservação marinha especificamente aplicadas desde 2009 à 

pesca lúdica neste parque natural (tabela 2.1.2) não tiveram um impacte importante nesta 

variação espacial. A mesma sugestão foi apresentada na análise de rendimento destas 

atividades (secção 2.3.2) e na análise da abundância de pescadores no litoral rochoso 

alentejano e em dias não úteis de inverno e primavera (secção 2.3.3), em que também não 

foram observadas diferenças significativas entre áreas amostradas dentro e fora do PNSACV. 

Do mesmo modo, a referida ausência de variação temporal significativa sugere que as 

restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica, desde 2006 na costa continental 

portuguesa, e especificamente no PNSACV desde 2009, nomeadamente em relação ao peso 

máximo por pescador e por dia (tabela 2.1.2), não tiveram um impacte importante na captura 

total do marisqueio e da pesca à linha no litoral rochoso alentejano. 

Estes dados de captura total por pescador foram obtidos em inquéritos diretos efetuados em 

1999, sobretudo no verão, e entre 2005 e 2019, sobretudo em março e abril. No litoral rochoso 

alentejano, a apanha de ouriços-do-mar é frequente no inverno e na primavera, quando as 

gónadas destes equinodermes são maiores e mais saborosas, mas pouco frequente no verão 

(Castro, 2004). Por outro lado, no período de amostragem de 1999-2006 (observações em 

1999, 2005 e 2006), anterior à publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da 

pesca lúdica na costa continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), esta 

atividade não estava sujeita a valores máximos de peso total de capturas diárias por pescador. 

A partir da aplicação destas restrições, tais valores máximos têm sido mais reduzidos na 

apanha de marisco, relativamente à pesca à linha e à pesca submarina (tabela 2.1.2), e 

nomeadamente na apanha de ouriços-do-mar e de percebe, em comparação com valores de 

captura total anteriormente praticados nesta região. Com efeito, entre 1994 e 1999, e no litoral 

rochoso alentejano, Castro (2004) refere a captura total diária de algumas dezenas de kg por 

pescador ou por pequenos grupos de pescadores na apanha de percebe ou de ouriços-do-mar, 
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respetivamente. No verão de 1999, o mesmo autor registou um valor médio de cerca de 7,4 kg 

de percebe por pescador, considerando a captura total deste crustáceo efetuada por 27 

pescadores diretamente inquiridos, tendo o valor máximo de 30 kg por pescador sido registado 

em dois casos. Após a aplicação das referidas restrições, o valor máximo de peso total de 

capturas diárias por pescador nesta região tem sido de 0,5 a 2 kg de percebe e de 2 kg de 

ouriços-do-mar (tabela 2.1.2). 

Deste modo, esta análise de captura total por pescador foi também efetuada considerando 

quatro conjuntos de atividades: apanha de marisco sem considerar a apanha de ouriços-do-

mar (não foram incluídas as capturas em que os ouriços-do-mar foram a presa principal); 

apanha de marisco sem considerar a apanha de ouriços-do-mar e de percebe (não foram 

incluídas as capturas em que os ouriços-do-mar ou o percebe foram a presa principal); apanha 

de ouriços-do-mar, incluindo apenas as capturas em que os ouriços-do-mar foram a presa 

principal; e apanha de percebe, incluindo apenas as capturas em que o percebe foi a presa 

principal. 

Os dados de captura total por pescador apresentados na figura 2.3.2.5 foram obtidos em 731 

inquéritos diretos efetuados em 1999, e entre 2005 e 2019 (anualmente; tabela 2.3.2.9), a 

pessoas que estavam a apanhar marisco no litoral rochoso alentejano, a terminar esta 

atividade ou a abandonar o local da pesca, e que afirmaram não ir vender o pescado (a maior 

parte ou a totalidade, exceto no caso da apanha de percebe efetuada em 1999, na qual pode 

ter havido capturas efetuadas com o intuito de venda do pescado) e ter pescado durante uma 

hora ou mais. Como é referido na secção 2.2, estes inquéritos foram realizados sobretudo no 

verão de 1999 e em março e abril de 2005 a 2019 (tabela 2.3.2.9). 

 

Tabela 2.3.2.9- Número de inquéritos diretos a pescadores em atividade no litoral 
rochoso alentejano efetuados entre 1999 e 2019 e usados na análise da variação 
espacial e temporal da captura total de mariscadores (figura 2.3.4.2). 

 
  1999-2006 2007-2019 

Apanha de marisco (exceto 
apanha de ouriços-do-mar) 

PNSACV 305 99 

Fora do PNSACV 22 88 
Apanha de marisco (exceto 
apanha de ouriços-do-mar e 
percebe) 

PNSACV 245 85 

Fora do PNSACV 21 67 

Apanha de ouriços-do-mar 
PNSACV 60 126 

Fora do PNSACV 10 21 

Apanha de percebe 
PNSACV 60 14 

Fora do PNSACV 1 23 

 

Os valores médios globais de captura (kg de peso fresco por pescador) registados neste 

período correspondem a: 1,79 (apanha de marisco sem considerar a apanha de ouriços-do-

mar; 1,90 no PNSACV; 1,38 fora deste parque), 1,45 (apanha de marisco sem considerar a 

apanha de ouriços-do-mar e de percebe; 1,49 no PNSACV; 1,30 fora deste parque), 2,96 
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(apanha de ouriços-do-mar; 2,94 no PNSACV; 3,03 fora deste parque) e 3,34 (apanha de 

percebe; 3,74 no PNSACV; 2,08 fora deste parque). 

 

 

 
Figura 2.3.2.5- Variação espacial e temporal da captura total (kg de peso fresco por 
pescador; média+erro padrão) por mariscadores no litoral rochoso alentejano, com base 
em inquéritos diretos efetuados em 1999 e de 2005 a 2019 (anualmente), em áreas do 
PNSACV e situadas fora deste parque (barras brancas e negras, respetivamente; ver 
figura 2.2.1). Apenas foram considerados inquéritos a pescadores que afirmaram não ir 
vender o pescado (a maior parte ou a totalidade, exceto no caso da apanha de percebe 
efetuada em 1999, na qual pode ter havido capturas efetuadas com o intuito de venda 
do pescado) e ter pescado durante uma hora ou mais. 

 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; dois níveis- 1999-2006, 2007-2019), Área (aleatório, aninhado em Parque; áreas referidas 

na figura 2.2.1) e Ano (aleatório, aninhado em Período; 16 anos referidos na tabela 2.3.2.9). 

Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 1999-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), e o período de 2007-2019, 

posterior a esta publicação e que também inclui a aplicação, entre 2009 e 2014, de legislação 

específica ao exercício da pesca lúdica no PNSACV e a implementação, desde 2011, do atual 

Plano de Ordenamento do PNSACV (tabela 2.1.2). 
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Os fatores fixos analisados não foram significativos na maioria dos casos considerados, tendo 

apenas o fator Parque sido significativo (P<0,05) na apanha de marisco sem considerar a 

apanha de ouriços-do-mar e de percebe, caso em que a captura total média foi mais elevada 

no PNSACV. 

 

 

 
Figura 2.3.2.5 (continuação)- Variação espacial e temporal da captura total (kg de peso 
fresco por pescador; média+erro padrão) por mariscadores no litoral rochoso alentejano, 
com base em inquéritos diretos efetuados em 1999 e de 2005 a 2019 (anualmente), em 
áreas do PNSACV e situadas fora deste parque (barras brancas e negras, 
respetivamente; ver figura 2.2.1). Apenas foram considerados inquéritos a pescadores 
que afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a totalidade, exceto no caso da 
apanha de percebe efetuada em 1999, na qual pode ter havido capturas efetuadas com 
o intuito de venda do pescado) e ter pescado durante uma hora ou mais. 

 
 
Tal como se observou na análise da captura total do marisqueio e da pesca à linha (dados da 

figura 2.3.2.4), a ausência de variação temporal significativa sugere que as restrições legais 

aplicadas ao exercício da pesca lúdica, desde 2006 na costa continental portuguesa, e 

especificamente no PNSACV desde 2009, nomeadamente em relação ao peso máximo por 

pescador e por dia (tabela 2.1.2), não tiveram um impacte importante na captura total das 

atividades de marisqueio analisadas. 

De acordo com o padrão espacial observado na apanha de marisco sem considerar a apanha 

de ouriços-do-mar e de percebe, foi mais elevada no PNSACV a captura total das restantes 
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atividades de marisqueio, em que se evidencia a apanha de polvo e navalheira, seguida da 

apanha de mexilhão, lapas ou burriés (Castro, 2004). Esta variação espacial pode estar 

relacionada com a frequente utilização das áreas amostradas fora do PNSACV para a apanha 

de ouriços-do-mar (na área de Vale Marim; figura 2.2.1) ou de percebe (na área do Cabo de 

Sines; figura 2.2.1) no período em que a maioria dos inquéritos foi feita (março e abril) e uma 

menor utilização destas áreas para outras atividades de marisqueio, relativamente às 

amostradas no PNSACV (Castro, 2004). Com efeito, atendendo à referida ausência de 

variação temporal significativa, é pouco provável que esta variação espacial seja devida à 

proteção marinha implementada desde 2011 no PNSACV e às maiores restrições legais 

aplicadas desde 2009 ao exercício da pesca lúdica neste parque, relativamente às aplicadas a 

esta atividade desde 2006 na costa continental portuguesa e, assim, às áreas amostradas fora 

do PNSACV (tabela 2.1.2). 

De acordo com a figura 2.3.2.6, em que se apresentam resultados de inquéritos a pescadores 

que tinham começado a pescar, foi mais elevada a percentagem de pescadores à linha, em 

comparação com a de mariscadores, que afirmaram não ter capturado alguma presa, tendo 

sido registado o padrão oposto no caso dos que afirmaram ter capturado alguma presa. Estas 

diferenças entre capturas efetuadas por praticantes destas duas atividades foram observadas 

nas duas categorias de tempo de pesca consideradas (≤1 hora e >1 hora). No entanto, no caso 

dos pescadores que afirmaram não ter capturado alguma presa, a diferença entre estas duas 

atividades foi maior nos que afirmaram estar a pescar há mais de uma hora, tendo o padrão 

oposto sido observado nos que disseram ter feito alguma captura. Estes resultados estão 

relacionados com a maior facilidade em capturar presas por parte de mariscadores, 

relativamente a pescadores à linha, como acima foi referido na análise do rendimento e da 

captura total destas atividades. 

 

 
Figura 2.3.2.6- Frequência de pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano em função de terem ou não 
capturado alguma presa e do tempo gasto na pesca, relativamente à atividade pesqueira que estavam a praticar 
ou tinham praticado, classificada em duas categorias (marisqueio, N=385; pesca à linha, N=309; 2005-2019). 
Não foram considerados inquéritos a pescadores que ainda não tinham começado a pescar, e a pescadores que 
na altura da entrevista exerciam ou exerceram apenas apanha de isco ou pesca submarina.  
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2.3.3. Intensidade e esforço 

Projeto Sportfish 

O esforço de pesca à linha apeada, em número de horas, foi estimado na costa SW no âmbito 

do projeto Sportfish. Tendo em conta a exatidão que o método de contagens aéreas oferece, e 

considerando que a área costeira estudada (figura 2.2.2) corresponde quase na sua totalidade 

à área do PNSACV (ver secção 2.2), considera-se este o proxy mais adequado para o efeito. 

Assim, relativamente à costa SW, o esforço de pesca à linha apeada estimado pelo projeto 

Sportfish, entre agosto de 2006 e julho de 2007, através de contagens aéreas, é de 418 256 

(±26 484) horas, correspondente a 94 361 saídas de pesca estimadas (Erzini et al., 2008). 

 

Projetos PROTECT, MARSW e outros (costa alentejana) 

Com o objetivo de caracterizar a intensidade e o esforço da pesca lúdica no litoral rochoso 

alentejano, são em seguida apresentados resultados obtidos no projeto PROTECT (Castro et 

al., 2015) e noutros estudos (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., 

dados não publicados), incluindo no projeto MARSW (os dados deste tipo apresentados e 

analisados neste relatório e obtidos na costa alentejana no âmbito do projeto MARSW resultam 

de campanhas de amostragem realizadas em 2018 e 2019). 

Com base em observações efetuadas entre 1994 e 1996, Castro (2004) analisou padrões de 

variação espacial e temporal da abundância de pessoas que utilizaram durante o dia o litoral 

rochoso alentejano, em função de fatores como a altura e a amplitude da maré, o período do 

ano, a utilidade dos dias, a área (alguns quilómetros de extensão) e o local (algumas centenas 

de metros de extensão). Este estudo revelou uma frequente e intensa utilização, tendo sido 

diversas as espécies-alvo, bem como as motivações dos utilizadores (subsistência alimentar, 

comércio ou recreação). Quando consideradas em conjunto, estas atividades de predação, 

bem como as que não envolveram a predação de organismos marinhos, foram geralmente 

mais intensas no verão, durante a baixa-mar de marés vivas, em dias não úteis, em áreas mais 

próximas de praias arenosas turísticas, e quando o mar estava menos agitado, o vento era 

menos intenso e o céu estava menos nublado. As atividades de marisqueio envolveram maior 

número de pessoas, embora tenham sido exercidas sobretudo em níveis de maré inferiores e 

quase exclusivamente em períodos de baixa-mar, enquanto a pesca à linha foi praticada com 

maior frequência, tanto em baixa-mar como em preia-mar. 

São apresentados na figura 2.3.3.1 resultados de observações de abundância de pescadores 

no litoral rochoso alentejano efetuadas entre 1995 e 2019 (tabela 2.3.3.1), em dias não úteis de 

inverno e primavera, de baixa-mar de marés vivas, com o mar pouco agitado e sem 

precipitação atmosférica, em quatro áreas do PNSACV e em duas áreas adjacentes situadas 

fora deste parque. Nesta região, os dias com estas condições são frequentemente usados por 
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pescadores apeados e/ou submarinos para a captura de marisco, nomeadamente de ouriços-

do-mar, atendendo a que as gónadas destes equinodermes se encontram maiores e melhores 

para consumo humano nesta altura do ano (Castro, 2004). Os valores médios globais de 

abundância (número de pessoas por km de linha de costa) observados nas várias atividades 

correspondem a: 9,7 pescadores; 7,6 apanhadores de marisco; 1,6 pescadores à cana e 

apanhadores de isco; 0,5 pescadores submarinos; 0,5 não pescadores. 

 
 

Tabela 2.3.3.1- Número de réplicas das observações de abundância de pescadores no litoral 
rochoso alentejano apresentadas na figura 2.3.3.1., efetuadas em dias não úteis de inverno e 
primavera, de baixa-mar de marés vivas, com o mar pouco agitado e sem precipitação 
atmosférica, em quatro áreas do PNSACV (ACO- Amoreiras/Casca/Oliveirinha; BPC- 
Burrinho/Porto Covo; NAS- Nascedios; ALM- Almograve) e em duas áreas adjacentes 
situadas fora deste parque (CSI- Cabo de Sines; VMA- Vale Marim; localização na figura 
2.2.1). 

 
CSI VMA ACO BPC NAS ALM 

1995 3 7 6 6 0 0 

1996 1 6 5 3 3 3 

1999 0 0 1 1 1 1 

2008 3 3 3 3 0 0 

2009 4 5 5 5 0 0 

2010 4 4 4 4 0 0 

2011 5 5 6 6 0 0 

2012 8 8 8 8 0 0 

2013 3 6 5 3 0 0 

2014 3 3 3 3 1 1 

2015 5 6 5 5 2 2 

2017 5 5 5 5 2 2 

2019 6 6 6 6 2 2 

 
 
Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; quatro níveis- 1995-1999, 2008-2010, 2011-2013 e 2014-2019), Área (aleatório, aninhado 

em Parque; áreas referidas na figura 2.2.1) e Ano (aleatório, aninhado em Período; anos 

referidos na figura 2.3.3.1 e na tabela 2.3.3.1). 

Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar um inicial (1995-1999), anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), um segundo período (2008-

2010) em que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 

2009, um terceiro período (2011-2013), posterior à implementação, em 2011, do atual Plano de 

Ordenamento do PNSACV e anterior à publicação da última portaria aplicada ao exercício da 

pesca lúdica na costa continental portuguesa (portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro) e um 

último período, posterior a esta publicação e ao longo do qual foram aplicadas restrições deste 

tipo neste parque e na costa continental portuguesa, tal como aconteceu no terceiro período 

(tabela 2.1.2).  
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Figura 2.3.3.1- Variação espacial e temporal da abundância (média+erro padrão) de pescadores no 
litoral rochoso alentejano, com base em observações diretas efetuadas em dias não úteis de inverno e 
primavera, de baixa-mar de marés vivas, com o mar pouco agitado e sem precipitação atmosférica, em 
quatro áreas do PNSACV (barras brancas) e em duas áreas adjacentes situadas fora deste parque 
(barras negras; localização na figura 2.2.1; da esquerda para a direita, áreas de norte para sul; número 
de réplicas na tabela 2.3.3.1). 

 

A variabilidade à escala do Ano e da Área foi significativa em todos os casos analisados, não 

tendo o fator Parque sido significativo. O fator Período apenas foi significativo, de forma 

consistente, numa das áreas situadas fora do parque (Vale Marim, a sul de Sines) e no caso da 
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abundância de apanhadores de marisco e de total de pescadores, que atingiu valores mais 

elevados em 1995-1999. No entanto, estas diferenças podem não ser devidas à dissimilaridade 

entre os níveis do fator Período, mas à dispersão das réplicas. Em comparação com as 

restantes áreas amostradas, a de Vale Marim é a mais abrigada em relação à ondulação 

dominante, podendo esta característica ter sido importante para o padrão temporal observado. 

De acordo com o que foi observado no projeto PROTECT (Castro et al., 2015), não foram 

encontradas diferenças significativas entre a abundância de pescadores observada dentro e 

fora do PNSACV, o que sugere que as medidas de conservação marinha aplicadas desde 2009 

à pesca lúdica neste parque natural não tiveram um impacte importante nesta variação 

espacial. 

Por outro lado, as restrições legais aplicadas desde 2006 à pesca lúdica exercida em Portugal 

continental tiveram um impacte importante na abundância total de pescadores e de 

mariscadores numa área situada fora do PNSACV, reduzindo-a, embora este impacte não 

tenha sido observado na abundância de pescadores à linha e apanhadores de isco, e de 

pescadores submarinos. É possível que esta diferença esteja relacionada com o facto de que 

as restrições impostas à atividade de apanha lúdica de marisco são maiores que as aplicadas à 

pesca à linha lúdica, à apanha lúdica de isco ou à pesca lúdica submarina, designadamente ao 

nível da quantidade permitida por pescador e por dia, dos utensílios autorizados e das espécies 

passíveis de captura. 

São apresentados na figura 2.3.3.2 resultados de observações de abundância de pescadores 

no litoral rochoso alentejano efetuadas entre 1994 e 2018 (tabela 2.3.3.2), em dias úteis de 

verão, de baixa-mar de marés vivas, com o mar pouco agitado e sem precipitação atmosférica, 

em quatro áreas do PNSACV e em duas áreas adjacentes situadas fora deste parque. 

Estudando atividades deste tipo entre 1994 e 1996, e nesta região, Castro (2004) observou 

geralmente maior intensidade no verão e em dias com as referidas características (durante a 

baixa-mar de marés vivas e quando o mar estava menos agitado, o vento era menos intenso e 

o céu estava menos nublado), embora não tenha registado diferenças significativas entre a 

abundância de pescadores em dias úteis e não úteis de verão. Os valores médios globais de 

abundância (número de pessoas por km de linha de costa) observados nas várias atividades 

correspondem a: 3,5 pescadores; 2,3 apanhadores de marisco; 1,1 pescadores à cana e 

apanhadores de isco; 0,2 pescadores submarinos; 2,3 não pescadores. Estes valores de 

abundância de pescadores são inferiores aos acima referidos e registados em dias não úteis 

de inverno e primavera. 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; quatro níveis- 1994-1999, 2007-2010, 2012-2013 e 2014-2019), Área (aleatório, aninhado 
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em Parque; áreas referidas na figura 2.2.1) e Ano (aleatório, aninhado em Período; anos 

referidos na figura 2.3.3.2 e na tabela 2.3.3.2). 

 
 

Tabela 2.3.3.2- Número de réplicas das observações de abundância de pescadores no litoral 
rochoso alentejano apresentadas na figura 2.3.3.2., efetuadas em dias úteis de verão, de 
baixa-mar de marés vivas, com o mar pouco agitado e sem precipitação atmosférica, em 
quatro áreas do PNSACV (ACO- Amoreiras/Casca/Oliveirinha; BPC- Burrinho/Porto Covo; 
NAS- Nascedios; ALM- Almograve) e em duas áreas adjacentes situadas fora deste parque 
(CSI- Cabo de Sines; VMA- Vale Marim; localização na figura 2.2.1). 

 
CSI VMA ACO BPC NAS ALM 

1994 5 3 3 0 0 2 

1995 3 4 4 3 2 3 

1996 0 0 0 0 1 1 

1999 0 0 5 4 5 5 

2007 3 3 3 3 0 0 

2009 5 5 3 3 0 0 

2010 6 7 6 6 0 0 

2012 5 6 5 5 0 0 

2013 10 10 10 10 7 7 

2014 5 5 5 5 4 4 

2015 3 3 3 3 2 2 

2016 4 4 4 4 2 2 

2017 4 5 5 5 2 2 

2018 3 3 3 3 3 3 

 
 
Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar um inicial (1994-1999), anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), um segundo período (2007-

2010) em que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 

2009, um terceiro período (2012-2013), posterior à implementação, desde 2011, do atual Plano 

de Ordenamento do PNSACV e anterior à publicação da última portaria aplicada ao exercício 

da pesca lúdica na costa continental portuguesa (portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro) e um 

último período, posterior a esta publicação e ao longo do qual foram aplicadas restrições deste 

tipo neste parque e na costa continental portuguesa, tal como aconteceu no terceiro período 

(tabela 2.1.2). 

A variabilidade à escala do Ano e da Área foi significativa na maioria dos casos analisados. 
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Figura 2.3.3.2- Variação espacial e temporal da abundância (média+erro padrão) de pescadores no 
litoral rochoso alentejano, com base em observações diretas efetuadas em dias úteis de verão, de 
baixa-mar de marés vivas, com o mar pouco agitado e sem precipitação atmosférica, em quatro áreas 
do PNSACV (barras brancas) e em duas áreas adjacentes situadas fora deste parque (barras negras; 
localização na figura 2.2.1; da esquerda para a direita, áreas de norte para sul; número de réplicas na 
tabela 2.3.3.2). 

 

Na análise da abundância de apanhadores de marisco foram observadas interações 

significativas entre os fatores Período e Parque, e entre os fatores Período e Área, tendo sido 

registados valores mais elevados: no período 1994-1999, em três das quatro áreas amostradas 
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no PNSACV (Amoreiras/Casca/Oliveirinha, Burrinho/Porto Covo e Almograve); em duas das 

quatro áreas amostradas no PNSACV (Amoreiras/Casca/Oliveirinha e Burrinho/Porto Covo), no 

período de 1994-1999. Na análise da abundância total de pescadores, os fatores Período e 

Parque foram significativos, tendo os valores mais elevados sido registados em 1994-1999 e 

em duas das quatro áreas amostradas no PNSACV (Amoreiras/Casca/Oliveirinha e 

Burrinho/Porto Covo). No respeitante ao fator Período, estas diferenças podem não ser devidas 

à dissimilaridade entre os níveis, mas à dispersão das réplicas. 

Contrariamente ao que foi observado no projeto PROTECT (Castro et al., 2015) e acima 

referido na análise de dias não úteis de inverno e primavera, em dias úteis de verão foram 

encontrados no PNSACV valores mais elevados de abundância total de pescadores, embora 

no caso da abundância de apanhadores de marisco, este padrão tenha sido observado apenas 

no período de 1994-1999 e em três das quatro áreas amostradas neste parque. É possível que 

esta variação espacial, observada em dias de verão e, assim, de maior utilização turística desta 

região, esteja relacionada com a proximidade de praias arenosas turísticas, maior no caso das 

áreas amostradas no PNSACV, e de acordo com a importância deste fator referida por Castro 

(2004). De qualquer modo, o facto de este padrão ter sido observado apenas no período de 

1994-1999, no caso da abundância de apanhadores de marisco, sugere que as medidas de 

conservação marinha aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste parque natural não tiveram 

um impacte importante nesta variação espacial. 

Por outro lado, as restrições legais aplicadas desde 2006 à pesca lúdica exercida em Portugal 

continental tiveram um impacte importante na abundância total de pescadores e de 

mariscadores, reduzindo-a dentro e fora do PNSACV, embora este impacte não tenha sido 

observado na abundância de pescadores à linha e apanhadores de isco, e de pescadores 

submarinos. É possível que esta diferença esteja relacionada com o facto de que as restrições 

impostas à atividade de apanha lúdica de marisco são maiores que as aplicadas à pesca à 

linha lúdica, à apanha lúdica de isco ou à pesca lúdica submarina, designadamente ao nível da 

quantidade permitida por pescador e por dia, dos utensílios autorizados e das espécies 

passíveis de captura. 

São apresentados na figura 2.3.3.3 resultados de observações de abundância de embarcações 

de pesca lúdica e comercial no litoral alentejano efetuadas entre 2013 e 2019 (tabela 2.3.3.3), 

em dias não úteis de inverno e primavera, e dias úteis de verão, com o mar pouco agitado e 

sem precipitação atmosférica, em quatro áreas do PNSACV e em duas áreas adjacentes 

situadas fora deste parque. Os valores médios globais de abundância de embarcações 

(número de embarcações por km de linha de costa) de pesca lúdica (0,19 em dias não úteis de 

inverno e primavera; 0,17 em dias úteis de verão) foram menos elevados que os de pesca 

comercial (0,54 em dias não úteis de inverno e primavera; 1,28 em dias úteis de verão), 

embora esta variação entre atividades não tenha sido testada. 
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Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Área 

(aleatório, aninhado em Parque; áreas referidas na figura 2.2.1) e Ano (fixo; anos referidos na 

figura 2.3.3.3 e na tabela 2.3.3.3). O fator Parque não foi significativo, tendo o fator Ano sido 

significativo na análise da abundância de embarcações em dias úteis de verão. No entanto, as 

diferenças entre anos não apresentaram um padrão generalizado ou consistente. 

Tal como aconteceu com frequência na análise do número de pescadores em atividade no 

litoral rochoso alentejano, não foram encontradas diferenças significativas entre a abundância 

de embarcações de pesca lúdica observada dentro e fora do PNSACV, o que sugere que as 

medidas de conservação marinha aplicadas desde 2009 à pesca lúdica embarcada neste 

parque natural não tiveram um impacte importante nesta variação espacial. 

 
 

Tabela 2.3.3.3- Número de réplicas das observações de abundância de embarcações de 
pesca lúdica e comercial no litoral alentejano apresentadas na figura 2.3.3.3 e efetuadas em 
quatro áreas do PNSACV (ACO- Amoreiras/Casca/Oliveirinha; BPC- Burrinho/Porto Covo; 
NAS- Nascedios; ALM- Almograve) e em duas áreas adjacentes situadas fora deste parque 
(CSI- Cabo de Sines; VMA- Vale Marim; localização na figura 2.2.1). 

 
Dias não úteis (inverno e primavera) 

 
CSI VMA ACO BPC NAS ALM 

2014 4 4 4 4 1 1 

2015 6 6 6 6 2 2 

2017 5 5 5 5 2 2 

2019 6 6 6 6 2 2 

 
Dias úteis (verão) 

 
CSI VMA ACO BPC NAS ALM 

2013 10 10 10 10 7 7 

2014 5 5 5 5 4 4 

2015 3 3 3 3 2 2 

2016 4 4 4 4 2 2 

2017 5 5 5 5 2 2 

2018 3 3 3 3 3 3 
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Figura 2.3.3.3- Variação espacial e temporal da abundância (média+erro padrão) de embarcações de pesca lúdica e 
comercial no litoral alentejano, até cerca de 2 km da costa, com base em observações diretas efetuadas em dias não 
úteis de inverno e primavera (em cima) e em dias úteis de verão (em baixo), com o mar pouco agitado e sem 
precipitação atmosférica, em quatro áreas do PNSACV (barras brancas) e em duas áreas adjacentes situadas fora 
deste parque (barras negras; localização e siglas na figura 2.2.1; da esquerda para a direita, áreas de norte para sul; 
número de réplicas na tabela 2.3.3.3).  
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Os dados de esforço (número de horas por pescador) de atividades de pesca apresentados na 

figura 2.3.3.4 foram obtidos em 393 inquéritos diretos efetuados anualmente, entre 2005 e 

2019 (tabela 2.3.3.4), a pessoas que tinham estado a pescar (a apanhar marisco, ou a pescar à 

linha a partir de terra) no litoral rochoso alentejano, terminavam esta atividade ou 

abandonavam o local da pesca, e afirmaram não ir vender o pescado (a maior parte ou a 

totalidade). Como é referido na secção 2.3.1, estes inquéritos foram realizados nos meses de 

janeiro a outubro, mas sobretudo em março e abril (86,8% dos pescadores contactados). 

Os valores médios globais de esforço (número de horas por pescador) registados neste 

período correspondem a: 1,89 (apanha de marisco; 1,84 no PNSACV; 2,04 fora deste parque) 

e 2,76 (pesca à linha; 2,88 no PNSACV; 2,62 fora deste parque). Embora não tenham sido 

testadas, estas diferenças entre o esforço do marisqueio e da pesca à linha podem estar 

relacionadas com a maior restrição temporal imposta pela duração da maré baixa, altura em 

que a apanha de marisco apeada costuma ser feita nesta região costeira, comparativamente 

com a possibilidade de exercício da pesca à linha apeada em qualquer altura de maré (Castro, 

2004), bem como com o maior rendimento e captura total da primeira atividade (secção 2.3.2). 

 
 

Tabela 2.3.3.4- Número de inquéritos diretos a pescadores em atividade no litoral 
rochoso alentejano efetuados entre 2005 e 2019 e usados na análise da variação 
espacial e temporal do esforço de mariscadores e pescadores à linha (figura 2.3.3.4). 

 
  2005-2006 2007-2019 

Apanha de 
marisco 

PNSACV 44 164 

Fora do PNSACV 9 66 

Pesca à linha 
PNSACV 9 49 

Fora do PNSACV 2 50 

 
 
Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; dois níveis- 2005-2006, 2007-2019), Área (aleatório, aninhado em Parque; áreas referidas 

na figura 2.2.1) e Ano (aleatório, aninhado em Período; 15 anos referidos na tabela 2.3.3.4). 

Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), e o período de 2007-2019, 

posterior a esta publicação e que também inclui a aplicação, entre 2009 e 2014, de legislação 

específica ao exercício da pesca lúdica no PNSACV e a implementação, desde 2011, do Plano 

de Ordenamento do PNSACV (tabela 2.1.2). 

O fator Parque não foi significativo nas duas atividades analisadas, mas o fator Período foi 

significativo na pesca à linha, tendo sido observado o padrão 2005-2006>2007-2019. 
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O esforço das atividades de pesca mais frequentes e que envolvem mais pessoas no litoral 

rochoso alentejano – o marisqueio e a pesca à linha (Castro, 2004; secção 2.3.1) – não foi 

diferente dentro e fora do PNSACV. Esta ausência de diferenças significativas sugere que as 

medidas de conservação marinha especificamente aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste 

parque natural (tabela 2.1.2) não tiveram um impacte importante nesta variação espacial. A 

mesma sugestão foi apresentada na análise do rendimento e da captura total destas atividades 

(secção 2.3.2) e da abundância de pescadores no litoral rochoso alentejano e em dias não 

úteis de inverno e primavera (ver acima, nesta secção), em que também não foram observadas 

diferenças significativas entre áreas amostradas dentro e fora do PNSACV. 

 
 

 

 
Figura 2.3.3.4- Variação espacial e temporal do esforço (número de horas por pescador; 
média+erro padrão) de mariscadores e pescadores à linha no litoral rochoso alentejano, 
com base em inquéritos diretos efetuados anualmente, entre 2005 e 2019, em áreas do 
PNSACV e situadas fora deste parque (barras brancas e negras, respetivamente; ver 
figura 2.2.1). Apenas foram considerados inquéritos a pescadores que afirmaram não ir 
vender o pescado (a maior parte ou a totalidade) e estarem a terminar esta atividade ou 
a abandonar o local da pesca. 

 
 
Do mesmo modo, a ausência de variação temporal significativa observada na apanha de 

marisco sugere que as restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica, desde 2006 na 

costa continental portuguesa, e especificamente no PNSACV desde 2009 (tabela 2.1.2), não 
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tiveram um impacte importante no esforço do marisqueio praticado no litoral rochoso 

alentejano. A variação temporal observada na pesca à linha poderá estar relacionada com a 

aplicação desde 2006 das referidas restrições legais, nomeadamente ao nível do peso máximo 

por dia e por pescador. No entanto, como é referido na secção 2.3.2, a diferença entre os 

valores médios de captura total (kg de peso fresco por pescador; 0,70 no PNSACV e 0,74 fora 

deste parque) e o respetivo valor de peso máximo total de capturas diárias (7,5 a 10 kg na 

pesca à linha apeada; tabela 2.1.2) é bastante elevada na pesca à linha. Não sendo esta 

medida um fator limitante na pesca à linha apeada, a diminuição do esforço de praticantes 

desta atividade verificado em 2007-2019 poderia estar relacionada com um aumento do seu 

rendimento ou da captura total neste período, mas tal variação não foi observada (secção 

2.3.2). 

 

2.3.4. Perceções e opiniões de pescadores 

Projetos Sportfish e Pescardata+ 

Licenças de pesca 

No âmbito do Projeto Pescardata+ perguntou-se aos inquiridos se possuíam licença para a 

prática da atividade lúdica que se encontravam a executar. Na modalidade de pesca à linha 

apeada, verificou-se que 85% dos inquiridos indicaram ter licença, enquanto 10% indicaram 

não a possuir e 5% não responderam à questão. Nenhum pescador à linha embarcado 

entrevistado indicou não possuir licença (figura 2.3.4.1). 

 

 
 

Figura 2.3.4.1- Frequência (%) de pescadores à linha apeados e embarcados que 
afirmaram ter ou não licença para a prática da atividade. Indivíduos entrevistados no 
âmbito do projeto Pescardata+ (N=88, pesca apeada; N=48, pesca embarcada). 
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No âmbito do projeto Sportfish, e relativamente à costa SW, a percentagem de indivíduos sem 

licença foi de 5%, sendo que 9% não responderam à questão. Para toda a área de estudo do 

projeto, esta percentagem foi de 8% (Erzini et al., 2008). Deste modo, e de uma forma geral, a 

posse de licença para esta atividade manteve um padrão semelhante nos últimos anos. 

De facto, Erzini et al. (2008) referem que a implementação de licenças obrigatórias é o aspeto 

da legislação que obteve maior concordância entre os inquiridos. 

É importante referir que, no estudo sobre a pesca recreativa na bacia hidrográfica do 

Guadiana, os pescadores indicaram que o valor pago para aquisição de licenças deveria 

reverter para ações de, por exemplo, conservação (Marta et al., 2001), sendo que Erzini et al. 

(2008) referem a importância de alterar estes procedimentos enfatizando a elevada 

recetividade que tal medida teria nos pescadores lúdicos. 

 

Tamanhos mínimos 

O grau de conhecimento dos inquiridos no projeto Pescardata+, relativamente ao tamanho 

mínimo de captura dos peixes, foi analisado, tendo sido perguntado se sabiam o tamanho 

mínimo de, pelo menos, três espécies de peixes (figura 2.3.4.2). 

 

 
Figura 2.3.4.2- Frequência (%) de pescadores à linha apeados e embarcados que 
afirmaram ter ou não conhecimento dos tamanhos mínimos de captura de, pelo menos, 
três espécies de peixes. Indivíduos entrevistados no âmbito do projeto Pescardata+ 
(N=88, pesca apeada; N=31, pesca embarcada). 

 

Tanto em pescadores apeados como embarcados, verifica-se que o número de indivíduos que 

indicou ter conhecimento sobre o tamanho mínimo das espécies é elevado: 72 e 65%, 

respetivamente. 
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Os pescadores apeados indicaram saber o tamanho mínimo de captura das seguintes espécies 

(da mais para a menos referida): sargo-legítimo, robalo-legítimo e choupa. Já os pescadores 

embarcados indicaram (pela mesma ordem): pargo-legítimo; choupa e sargo-legítimo. 

No âmbito do projeto Sportfish, foi colocada a mesma questão e também a maioria dos 

pescadores (53%) indicou ter conhecimento sobre o tamanho mínimo de captura de uma ou 

mais espécies (Erzini et al., 2008). No entanto, os autores referem que a perceção dos 

entrevistadores durante as campanhas presenciais foi diferente, tendo-se evidenciado um 

conhecimento bastante limitado dos pescadores em relação a esta questão. 

No estudo da pesca ao sargo, e na questão sobre quais eram as medidas de gestão aplicadas 

a esta atividade, 84% dos pescadores (N=88) identificaram o tamanho mínimo de captura como 

uma das medidas. Em relação à opinião dos pescadores acerca da medida de tamanho 

mínimo aplicada na pesca do sargo, 76% dos pescadores admitiram estar completamente de 

acordo/concordar, 20% discordaram por completo/discordaram e 4% “não 

concordaram/discordaram. Dos pescadores que responderam estar completamente de 

acordo/concordar com o tamanho mínimo de captura, 72% (em 67 pescadores) não justificaram 

(“não responderam”) ou a justificação que deram não é aplicável. Dos pescadores que 

justificaram (porque concordavam), 12% sugeriram que abaixo de 15 cm é muito pequeno, 8% 

concordaram justificando que se deve proteger a espécie; 4%, apesar de concordarem, 

acharam que o tamanho mínimo de captura deveria ser superior a 15 cm; e os restantes 4% 

indicaram outras razões. Dos pescadores que discordaram com esta medida, 83% referiram 

que discordam porque o tamanho mínimo legal devia ser maior, e os restantes referiram outras 

razões ou não responderam. Em relação à questão “costuma cumprir o tamanho mínimo de 

captura?”, a maioria (97%) afirmou que “cumpre sempre/geralmente”, e os restantes 3% não 

responderam à questão. 

 

Regulamentação 

No âmbito do projeto Pescardata+, inquiriram-se os pescadores abordados sobre se 

consideravam ter ou não conhecimento da existência de regulamentação específica para a 

pesca lúdica (figura 2.3.4.3). 

Como se pode constatar, 89 e 100% dos pescadores apeados e embarcados, respetivamente, 

indicaram ter conhecimento da existência da legislação.  

A mesma pergunta foi efetuada no âmbito do projeto Sportfish, sendo que também neste caso 

a maioria dos inquiridos (79%) indicou ter conhecimento da existência de legislação específica 

para esta atividade (Erzini et al., 2008). 

No estudo da pesca ao sargo, além do tamanho mínimo (descrito atrás), quando se questionou 

os pescadores sobre quais eram as medidas de gestão aplicadas ao sargo, 91% dos 
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pescadores identificaram o defeso, uma percentagem ainda maior que a que afirmou ter 

conhecimento do tamanho mínimo (84%; o tamanho mínimo é uma medida da regulamentação 

nacional, enquanto o defeso do sargo era e é aplicável apenas no PNSACV). 

 

 
Figura 2.3.4.3- Frequência (%) de pescadores à linha apeados e embarcados que 
afirmaram ter ou não conhecimento da existência de legislação específica para a 
atividade. Indivíduos entrevistados no âmbito do projeto Pescardata+ (N=87, pesca 
apeada; N=21, pesca embarcada). 

 

No entanto, e ao contrário da perceção relativa ao tamanho mínimo, a maioria (63%) admitiu 

discordar por completo/discordar com o defeso do sargo. Apenas 34% dos pescadores 

admitiram estar completamente de acordo/concordar e 3% não concordaram/nem discordaram 

com o defeso do sargo. Dos indivíduos que responderam que “discordam por 

completo/discordam” com o defeso, 86% justificaram a sua resposta com o facto de este 

defeso só prejudicar a pesca apeada à linha, comercial e lúdica, sendo que o defeso também 

deveria ser aplicado à pesca comercial embarcada (e às outras modalidades da pesca lúdica, a 

embarcada e a submarina). Uns 5% dos pescadores acham que este defeso está mal 

implementado (deveria ser mais cedo, ter maior duração, etc.) e apenas 2% responderam que 

não deveria haver defeso. Em relação à questão “costuma cumprir a época de defeso?”, dos 

pescadores que responderam que concordam com o defeso, 87% responderam que cumprem 

sempre/geralmente”. 

 

Perceções relativamente às capturas 

No que diz respeito às perceções dos pescadores relativamente à variação da abundância de 

peixe na zona onde habitualmente pescam, no âmbito do Pescardata+ foram considerados 
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apenas pescadores apeados (N=73), uma vez que não se registou um número considerado 

suficiente de respostas de pescadores embarcados (figura 2.3.4.4). 

 

 
Figura 2.3.4.4- Perceções dos pescadores à linha apeados entrevistados no 
âmbito do projeto Pescardata+ (N=73) relativamente à variação de abundância 
de peixe na zona onde costumam pescar nos últimos 10 anos. Dados 
apresentados em percentagem. 

 

No âmbito do projeto Sportfish, 80% dos indivíduos afirmaram que o número de capturas na 

zona onde costumam pescar diminuiu nos 10 anos que precederam o estudo (Erzini et al., 

2008). Também no âmbito do Pescardata+, e em relação à mesma pergunta e ao mesmo 

período, a maioria dos entrevistados (62%) indicou uma diminuição de peixe na área de pesca. 

O estudo de caracterização da pesca lúdica em Portugal elaborado pela DGRM indica, do 

mesmo modo, que 59,5% dos inquiridos percecionaram um decréscimo nas suas capturas nos 

últimos 5 anos (DGRM, 2015). 

Em relação à pesca ao sargo, a maioria dos entrevistados (53%) afirmou não percecionar 

alterações no peso médio do sargo em relação aos últimos 5 anos, mas 39% afirmaram que 

detetaram uma diminuição. As principais razões apontadas para a diminuição do peso médio 

do sargo-legítimo são a pesca comercial (15%), a sobrepesca (9%) e a poluição (9%). Na 

pesca comercial, a arte de cerco foi uma das mais referidas, sendo mencionado que esta 

pescaria descarrega na lota centenas de kg de sargos na altura das arribações desta espécie. 

Em relação à alteração do tamanho médio dos sargos nas capturas dos últimos 5 anos, 57% 

dos pescadores afirmaram não detetar alterações, enquanto que 29% afirmaram que o 

tamanho decresceu. Apenas 6% dos pescadores responderam que aumentou e 8% afirmaram 

não saber. As principais razões apontadas para a diminuição do tamanho médio dos 

exemplares são também a pesca comercial (19%), a sobrepesca (12%) e a poluição (12%). 
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Grau de informação relativamente à legislação existente 

Relativamente à legislação existente, solicitou-se aos inquiridos no projeto Pescardata+ 

(apenas se considerou pescadores apeados por não se ter registado um número de respostas 

considerado suficiente de pescadores embarcados) que indicassem de “nada informado” a 

“muito informado” como se consideravam em relação à legislação aplicada à atividade de 

pesca lúdica que praticavam (figura 2.3.4.5). 

 

Figura 2.3.4.5- Grau de informação dos pescadores à linha apeados entrevistados no 
âmbito do projeto Pescardata+ (N=87) relativamente à legislação aplicada à atividade de 
pesca lúdica que praticavam. Dados apresentados em percentagem. 

 

A maioria dos inquiridos (57%) considerou-se razoavelmente informada em relação à legislação 

em vigor para a atividade, sendo que a percentagem de pescadores que se consideraram 

muito informados e pouco informados é semelhante (14%). 

 

Grau de satisfação relativamente à legislação existente 

Ainda no âmbito do Pescardata+ foi também solicitado aos inquiridos (apenas se considerou 

pescadores apeados por não se ter registado um número considerado suficiente de respostas 

de pescadores embarcados para este tema) que indicassem como se consideravam em 

relação à legislação existente, numa escala de “nada satisfeitos” a “plenamente satisfeitos” 

(figura 2.3.4.6). 

Nenhum inquirido se considerou “plenamente satisfeito” com a regulamentação existente, 

sendo que, 36% se consideraram “razoavelmente satisfeitos” e apenas 2% “muito satisfeitos”. 

Por outro lado, 35% consideraram-se “pouco satisfeitos”, sendo que 16% indicaram mesmo 

considerar-se “nada satisfeitos” com a legislação em vigor. 
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No âmbito do projeto Sportfish, a maior parte dos pescadores referiu ter conhecimento da 

existência da legislação aplicada à atividade que praticavam, assim como dos aspetos mais 

relevantes da mesma. Paralelamente, a existência de legislação parece bem aceite, o que se 

pode relacionar com o facto de a maior parte dos entrevistados percecionarem uma diminuição 

de capturas ao longo dos anos (Erzini et al., 2008), sendo a legislação considerada necessária 

para inverter esta tendência. É de salientar que as primeiras restrições à pesca recreativa em 

Portugal continental surgiram em 2006 (portaria n.º 868/2006), o que coincidiu com a realização 

do projeto, sendo que estas medidas restritivas foram mal recebidas por mais de 50% dos 

pescadores entrevistados por acharem que careciam de suporte científico e não tinham tido em 

conta a sua opinião (Erzini et al., 2008).  

 

 

Figura 2.3.4.6- Grau de satisfação dos pescadores à linha apeados entrevistados no 
âmbito do projeto Pescardata+ (N=87) relativamente à legislação aplicada à atividade de 
pesca lúdica que praticavam. Dados apresentados em percentagem. 
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Projetos PROTECT, MARSW e outros (costa alentejana) 

Com o objetivo de analisar a opinião de pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano 

acerca da legislação da pesca lúdica e das medidas de gestão e conservação marinha no 

PNSACV, são em seguida apresentados resultados obtidos no projeto PROTECT (Castro et al., 

2015) e noutros estudos (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro et al., dados 

não publicados), incluindo no projeto MARSW (os dados deste tipo apresentados e analisados 

neste relatório e obtidos na costa alentejana no âmbito do projeto MARSW resultam de 

campanhas de amostragem realizadas em 2018 e 2019). 

Considerando a atividade de pesca que cada entrevistado estava a praticar, ia praticar ou tinha 

praticado, a maioria dos pescadores inquiridos afirmou que a quantidade de pescado obtida na 

pesca que estavam a praticar (ou que praticaram) no dia da entrevista era menor ou muito 

menor que o esperado (64,9%), tendo 23,5% referido que esta quantidade era igual ao 

esperado e poucos (3,7%) considerado que era maior ou muito maior que o esperado (N=986, 

2005-2019; nesta análise, foram considerados inquéritos a pescadores que tinham iniciado a 

pesca). 

Os dados referentes a esta questão são maioritariamente apresentados na figura 2.3.4.7, na 

qual são analisados em função do período da amostragem e da atividade de pesca que os 

entrevistados estavam a praticar ou tinham praticado, classificada em duas categorias 

(marisqueio e pesca à linha). 

Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), o período de 2007-2010, em 

que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 2009, e o de 

2011-2019, ao longo do qual foram aplicadas restrições deste tipo neste parque e na costa 

continental portuguesa, e em que o atual Plano de Ordenamento do PNSACV foi implementado 

desde 2011 (tabela 2.1.2). 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Parque (fixo; dois níveis- áreas do PNSACV e situadas fora deste parque), Período 

(fixo; três níveis- 2005-2006, 2007-2010 e 2011-2019) e Atividade (fixo; dois níveis- marisqueio 

e pesca à linha) e, como variáveis, as seis respostas fixas à pergunta “Na sua opinião, a 

quantidade de pescado obtida hoje na pesca que está a praticar (ou que praticou) é, em 

relação ao esperado…?” referidas na figura 2.3.4.7: 1- muito menor que o esperado; 2- menor 

que o esperado; 3- igual ao esperado; 4- maior que o esperado; 5- muito maior que o 

esperado; 6- NS/NR. 

O fator Parque não foi significativo, mas a interação entre os fatores Período e Atividade foi 

(P<0,05), tendo sido observado o padrão 2005-2006≠(2007-2010=2011-2019) no marisqueio, e 
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registadas diferenças significativas entre períodos na pesca à linha, e entre atividades nos 

períodos de 2007-2010 e 2011-2019. No entanto, as diferenças observadas no fator Período 

podem não ser devidas à dissimilaridade entre os níveis, mas à dispersão das réplicas. 

 
 

 

 
Figura 2.3.4.7- Evolução temporal da frequência de resposta à pergunta “Na sua opinião, a 
quantidade de pescado obtida hoje na pesca que está a praticar (ou que praticou) é, em relação 
ao esperado…?” colocada a pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano, tendo 
como referência a atividade de pesca que estavam a praticar ou tinham praticado, classificada 
em duas categorias (marisqueio e pesca à linha). 

 
 
Através da análise SIMPER (programa PRIMER 6; PRIMER-E Ltd.), foi possível verificar que: 

as referidas variáveis 1 a 3 são as que mais contribuíram para estas diferenças entre períodos 

e atividades; a frequência de resposta positiva por mariscadores foi superior em 2005-2006 na 

variável 1 e, em 2007-2010 e 2011-2019, na variável 3; a frequência de resposta positiva por 

pescadores à linha apresentou, na variável 1, o padrão 2007-2010>2005-2006>2011-2019 e, 

na variável 2, o padrão 2005-2006>2011-2019>2007-2010; em 2007-2010, a frequência de 

resposta positiva da variável 1 foi superior em pescadores à linha, e a da variável 3 foi superior 

em mariscadores; em 2011-2019, a frequência de resposta positiva das variáveis 1 e 3 foi 

superior em mariscadores. 
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Estes padrões de variação temporal e entre atividades são visíveis na figura 2.3.4.7, sendo 

possível que as referidas condições legislativas tenham neles tido impacte. Com efeito, mais 

mariscadores afirmaram em 2007-2010 e 2011-2019 que a quantidade de pescado era igual ao 

esperado e, em 2005-2006, que esta quantidade era muito menor que o esperado, e mais 

pescadores à linha afirmaram em 2007-2010 e 2011-2019 que a quantidade de pescado era 

menor que o esperado. Assim, à medida que as restrições legais ao exercício da pesca lúdica 

foram sendo aplicadas a partir de 2006 e, como acima foi referido, aumentando a sua 

abrangência e condicionalidade no período amostrado (2005-2019), foi sendo registada nos 

pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano uma menor expetativa de obtenção de 

uma maior quantidade de pescado. Esta variação foi mais evidente na opinião dos 

mariscadores, podendo restrições como os limites máximos de capturas diárias por praticante, 

mais baixos na apanha de marisco que na pesca à linha (tabela 2.1.2), ter contribuído para 

estas diferenças entre atividades. 

Sem ter em conta a referida variação temporal e espacial, e considerando a atividade de pesca 

que os entrevistados estavam a praticar ou tinham praticado, mais pescadores à linha 

afirmaram que a quantidade de pescado era menor ou muito menor que o esperado (68,4%; 

mariscadores, 61,3%), e mais mariscadores afirmaram que esta quantidade era igual ao 

esperado (28,8%; pescadores à linha, 18,5%) ou maior ou muito maior que o esperado (4,8%; 

pescadores à linha, 2,6%; N=986). Estes resultados podem estar relacionados com os valores 

mais baixos de rendimento e captura total da pesca à linha, quando comparada com os 

registados na apanha de marisco (secção 2.3.2), e a consequente diminuição da expetativa 

dos pescadores à linha em relação à quantidade de pescado que conseguirão obter. 

Relativamente à atividade de pesca, em geral, que cada inquirido estava a praticar, ia praticar 

ou tinha praticado, a maioria afirmou que, desde que pratica este tipo de pesca na costa 

alentejana, a quantidade de pescado obtida por dia diminuiu (75,2%; diminuiu muito, 58,2%; 

diminuiu pouco, 17%), tendo 19,7% referido que era aproximadamente igual e poucos (1,9%) 

considerado que aumentou muito ou pouco (N=777, 2005-2019). 

Como foi referido na secção 2.3.1, a maioria dos pescadores entrevistados afirmou que 

costuma praticar tal atividade há mais de vinte anos na costa alentejana (57,2%; 20,8% 

disseram que a praticam há quarenta anos ou mais; N=780; 2005-2019), sendo esta frequência 

menos elevada no respeitante à pesca no PNSACV (44,8%; 18,2% disseram que a praticam há 

quarenta anos ou mais; N=154; 2013-2019). A maioria dos entrevistados afirmou também que, 

na costa alentejana, pratica este tipo de pesca com frequência aproximadamente semanal ou 

mensal (poucos dias por semana ou por mês; 58,7%), e 10,4% dos pescadores inquiridos 

disseram que o pratica todos os dias ou quase todos os dias (N=703; 2005-2009 e 2012-2019). 

Deste modo, a maioria dos pescadores entrevistados pratica este tipo de pesca na costa 

alentejana há mais de vinte anos e, na altura da entrevista, costumava fazê-lo com frequência 
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mensal ou mais elevada, indicando que a opinião acerca da evolução da quantidade diária de 

pescado obtida nesta costa é, na maioria dos casos, fundamentada numa longa e frequente 

experiência. 

Os dados referentes a esta questão são maioritariamente apresentados na figura 2.3.4.8, na 

qual são analisados em função do período da amostragem. 

Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), o período de 2007-2010, em 

que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 2009, e o de 

2011-2019, ao longo do qual foram aplicadas restrições deste tipo neste parque e na costa 

continental portuguesa, e em que o atual Plano de Ordenamento do PNSACV foi implementado 

desde 2011 (tabela 2.1.2). 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Período (fixo; três níveis- 2005-2006, 2007-2010 e 2011-2019) e Ano (aleatório, 

aninhado em Período; 15 anos) e, como variáveis, as seis respostas fixas à pergunta “Desde 

que pratica este tipo de pesca na costa alentejana, a quantidade de pescado obtida por si em 

cada dia de pesca…?” referidas na figura 2.3.4.8. 

 
 

 
Figura 2.3.4.8- Evolução temporal da frequência de resposta à pergunta “Desde que pratica este tipo 
de pesca na costa alentejana, a quantidade de pescado obtida por si em cada dia de pesca…?” 
colocada a pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano, tendo como referência a atividade 
de pesca, em geral, que estavam a praticar ou tinham praticado. 

 
 
O fator Período não foi significativo, tendo sido encontradas diferenças significativas entre 

anos. Deste modo, manteve-se ao longo do período amostrado a opinião maioritária de que a 

quantidade de pescado obtida neste tipo de pesca diminuiu desde que os pescadores praticam 

esta atividade, ou seja, há mais de vinte anos. É possível que esta diminuição esteja 
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relacionada com a redução da quantidade de recursos pesqueiros, não havendo indicação de 

que a aplicação de restrições legais ao exercício da pesca lúdica na costa continental 

portuguesa e no PNSACV tenha tido um impacte importante na opinião a este respeito 

transmitida pelos pescadores entrevistados. 

Com vista a conhecer a opinião acerca dos principais fatores que podem prejudicar o 

rendimento deste tipo de pesca, foram também questionados, entre 2005 e 2011, pescadores 

em atividade no litoral rochoso alentejano. A frequência da resposta positiva a esta questão é 

apresentada na figura 2.3.4.9, em que é analisada em função do período da amostragem e da 

atividade de pesca que os entrevistados estavam a praticar ou tinham praticado, classificada 

em duas categorias (marisqueio e pesca à linha). 

 

 

 
Figura 2.3.4.9- Evolução temporal da frequência de resposta positiva à pergunta “Na sua opinião, 
os principais fatores que podem prejudicar o rendimento deste tipo de pesca são…?” colocada a 
pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano, tendo como referência a atividade de pesca 
que estavam a praticar ou tinham praticado, classificada em duas categorias (marisqueio e pesca à 
linha). 
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Os períodos referidos foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-2006, anterior à 

publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa 

continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), e o período de 2007-2011, em 

que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 2009, e que 

inclui a implementação desde 2011 do atual Plano de Ordenamento do PNSACV (tabela 2.1.2). 

Na análise estatística destes dados, efetuada com PERMANOVA, foram considerados os 

fatores Período (fixo; dois níveis- 2005-2006 e 2007-2011) e Atividade (fixo; dois níveis- 

marisqueio e pesca à linha) e, como variáveis, as nove respostas referidas na figura 2.3.4.9. 

Os fatores testados foram significativos (P<0,001), mas as diferenças observadas no fator 

Atividade podem não ser devidas à dissimilaridade entre os níveis, mas à dispersão das 

réplicas. 

Através da análise SIMPER (programa PRIMER 6; PRIMER-E Ltd.), foi possível verificar que 

as variáveis que mais contribuíram para estas diferenças entre períodos e atividades são 

(ordem decrescente de contribuição relativa): a restante pesca comercial (redes de 

cerco/emalhar, linha e anzol, covos), a pesca/caça submarina e as leis da pesca. No caso da 

variação temporal analisada, a primeira e a terceira variáveis tiveram uma frequência de 

resposta positiva superior no período de 2007-2011. No entanto, na figura 2.3.4.9 este padrão 

foi apenas evidente na pesca à linha e na terceira variável, e no marisqueio e na primeira 

variável. No respeitante à variação entre atividades, as duas primeiras variáveis tiveram uma 

frequência de resposta positiva superior na pesca à linha. 

É de notar que, nas respostas positivas de pescadores à linha, as variáveis “a eficácia da 

fiscalização da pesca” e “as leis da pesca” apresentaram uma frequência superior no período 

de 2007-2011 (figura 2.3.4.9), podendo este padrão estar relacionado com as maiores 

restrições legais aplicadas à pesca lúdica neste período. De qualquer modo, as variáveis com 

maior frequência de resposta positiva foram as mesmas nas duas atividades: a poluição 

marinha; os arrastões a pescar junto à costa (figura 2.3.4.9). Esta referência maioritária ao 

impacte da pesca com redes de arrasto em atividades de pesca costeiras é estranha, 

atendendo a que a pesca com arte de arrasto é interdita a menos de seis milhas da costa 

(exceções referidas na portaria n.º 349/2013, de 29 de novembro), mas é possível que esteja 

relacionada com o conhecimento bastante difundido acerca do elevado impacte direto e 

indireto do uso de redes de arrasto e da sua reduza seletividade (Pardo et al., 2017). É 

interessante verificar que a frequência positiva da variável “a pesca que pratica no litoral 

rochoso” foi inferior a 50% nas duas atividades (figura 2.3.4.9), sugerindo que a maioria dos 

pescadores entrevistados não atribuiu à pesca que pratica um impacte importante no respetivo 

rendimento. A este respeito, também é interessante constatar que os apanhadores de marisco 

entrevistados não fizeram alguma referência maioritária ao impacte da pesca, e que apenas 

nos pescadores à linha a frequência positiva da variável “a restante pesca comercial (redes de 
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cerco/emalhar, linha e anzol, covos)” foi superior a 50%. A atribuição a este fator de um maior 

impacte no rendimento da pesca à linha pode ter estado relacionada com o menor rendimento 

desta atividade, em comparação com o do marisqueio (secção 2.3.2). 

Entre 2011 e 2019, inclusive, a maioria (78,6%) dos pescadores entrevistados afirmou 

conhecer a legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica em Portugal continental e no 

PNSACV, embora 17,2% tenham afirmado desconhecê-la (N=285). Apesar de constituir uma 

minoria, esta percentagem de pescadores que afirmaram desconhecer a legislação é bastante 

elevada, atendendo a que as respetivas restrições estão em vigor desde 2006 na costa 

continental portuguesa e, especificamente no PNSACV, desde 2009 (tabela 2.1.2). 

 

Tendo sido perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano se alguma 

medida desta legislação afetava negativamente a sua atividade de pescador na costa 

alentejana, não houve uma opinião maioritária e foram obtidas quase tantas respostas positivas 

(44,2%) como negativas (42,1%; N=233, 2012-2019; 13,7%, NS/NR). Dos pescadores que 

responderam afirmativamente, 11,1% referiram que todas as medidas em causa afetavam 

negativamente a sua atividade de pescador na costa alentejana (N=99, 2012-2019). Numa 

questão aberta, os restantes 88,8% (N=99, 2012-2019) fizeram referência a uma ou mais 

medidas, reunidas nos seguintes conjuntos (ordem decrescente de número de respostas; total 

de 197 respostas dadas por 88 pescadores): 

- restrições do peso total de capturas diárias ou do número de exemplares (88); 

- defesos e outras restrições temporais (50); 

- outras restrições (30); 

- restrições do tamanho das presas (23); 

- licenciamento obrigatório, exceto na apanha manual (6). 

No que diz respeito às restrições do peso total de capturas diárias, foram mais referidas as 

seguintes medidas: 

- peso máximo total, por dia e por praticante, de 2 kg de organismos marinhos que não sejam 

peixes, cefalópodes, mexilhão, ostra ou amêijoa-japonesa (em vigor entre 2006 e 2014 na 

costa continental portuguesa - portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto; em vigor entre 2009 e 

2014 no PNSACV - portaria n.º 143/2009, de 5 de fevereiro; em vigor desde 2014 na costa 

continental portuguesa - portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro) – 12,7% (número total de 

respostas - 197); 

- peso máximo total, por dia e por praticante, de 10 kg de peixes e cefalópodes (em vigor entre 

2006 e 2014 na costa continental portuguesa - portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), exceto 

na pesca submarina (em vigor desde 2014 na costa continental portuguesa - portaria n.º 

14/2014, de 23 de janeiro) – 8,6% (número total de respostas - 197). 
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Segundo os inquiridos, a referência em relação ao peso máximo total diário e por praticante foi 

manifestada por considerarem que os limites legais deviam ser mais elevados. No entanto, é 

estranho que esta manifestação inclua o peso máximo total, por dia e por praticante, de 10 kg 

de peixes e cefalópodes, atendendo a que, em média, a captura individual de pescadores à 

linha, maioritariamente composta por peixes, foi bastante inferior na região estudada (secção 

2.3.2). Com efeito, o valor médio global de captura na pesca à linha apeada registado no litoral 

rochoso alentejano corresponde a 0,72 kg (peso fresco por pescador; 0,70 kg no PNSACV; 

0,74 kg fora deste parque; N=1084; 1999, 2005-2019). É possível que a referência a esta 

medida seja em parte devida ao facto de pescadores inquiridos terem afirmado que os limites 

de captura em geral afetavam negativamente a sua atividade pesqueira na costa alentejana. 

Relativamente aos defesos, foi mais referida a interdição, no PNSACV, da captura de sargos, 

Diplodus sargus e D. vulgaris, entre 1 de fevereiro e 15 de março na pesca à linha apeada (em 

vigor desde 2011 no PNSACV - portaria n.º 115-A/2011, de 24 de março; manutenção desde 

2014 no PNSACV - portarias n.º 14/2014, de 23 de janeiro, e n.º 115-B/2011, de 24 de março) – 

9,1% (número total de respostas - 197). 

A referência ao defeso dos sargos foi feita contestando o facto de esta restrição temporal não 

ser também aplicada à pesca comercial e de ser, desde 2014 (portarias n.º 14/2014, de 23 de 

janeiro, e n.º 115-B/2011, de 24 de março), apenas aplicada à pesca à linha apeada, havendo 

outras atividades de pesca lúdica em que estes peixes podem ser capturados durante o 

período de defeso em causa, como a pesca à linha embarcada e a pesca submarina. No 

entanto, num estudo semelhante, realizado em 2012 no litoral rochoso alentejano, Costa (2012) 

não observou, durante este período de defeso, uma diminuição significativa da abundância de 

pescadores à linha no PNSACV ou um aumento da intensidade da mesma atividade em áreas 

adjacentes situadas fora deste parque. 

No caso das restrições do tamanho das presas, foi mais referida a proibição da captura de 

peixes, crustáceos e moluscos cujo tamanho seja inferior aos tamanhos mínimos fixados na 

legislação em vigor para a pesca comercial (em vigor entre 2006 e 2014 na costa continental 

portuguesa - portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), o condicionamento da captura ao 

cumprimento dos tamanhos mínimos fixados na legislação em vigor para a pesca comercial 

(em vigor entre 2011 e 2014 no PNSACV - portaria n.º 115-A/2011, de 24 de março) e a 

proibição da retenção de peixes, crustáceos e moluscos cujo tamanho seja inferior aos 

tamanhos mínimos fixados na legislação em vigor para a pesca comercial (em vigor desde 

2014 na costa continental portuguesa - portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro) – 11,2% (número 

total de respostas - 197). 

Os pescadores que referiram a imposição dos tamanhos mínimos fixados na legislação em 

vigor para a pesca comercial consideraram que, em muitos casos, por exemplo de peixes, o 

cumprimento desta medida por pescadores lúdicos é mais difícil, atendendo ao uso de 
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diferentes artes de pesca e condições logísticas. Alegaram, assim, que neste caso não devia 

ser aplicada a mesma medida na pesca lúdica e comercial. 

Relativamente às outras restrições acima mencionadas, que incluem a interdição da pesca 

lúdica em áreas de proteção parcial do tipo I ou de proteção total criadas pelo Plano de 

Ordenamento do PNSACV, estas medidas foram referidas em 4,6% (número total de 

respostas - 197) das respostas, indicando que a maioria dos pescadores entrevistados não 

considerou que esta proteção afetava negativamente a sua atividade de pescador na costa 

alentejana. 

Tendo também sido perguntado a cada pescador se concordava com alguma medida da 

legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica em Portugal continental e no PNSACV, a 

maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente (62,2%) e 16,7% disseram que não (N=222, 

2012-2019; 21,2%, NS/NR). Dos que responderam afirmativamente (N=112, 2012-2019), 40% 

concordavam com todas as medidas desta legislação e a maioria (60%) concordava com 

algumas, tendo feito referência, numa questão aberta, a uma ou mais medidas, reunidas nos 

seguintes conjuntos (ordem decrescente de número de respostas; total de 159 respostas dadas 

por 68 pescadores): 

- defesos e outras restrições temporais (58); 

- restrições do peso total de capturas diárias ou do número de exemplares (31); 

- restrições do tamanho das presas (28); 

- licenciamento obrigatório, exceto na apanha manual (25); 

- outras restrições (17). 

Em comparação com as referidas respostas dadas à pergunta sobre as medidas desta 

legislação que afetavam negativamente a atividade de pescador na costa alentejana, houve 

mais pescadores que manifestaram concordância com o licenciamento obrigatório, exceto na 

apanha manual (6 e 25 respostas, respetivamente), tendo o padrão oposto sido observado em 

relação às restrições do peso total de capturas diárias ou do número de exemplares (88 e 31 

respostas, respetivamente), mais referidas por pescadores que afirmaram ser por elas 

negativamente afetados. Tais diferenças foram observadas nos restantes conjuntos de 

medidas, mas com uma menor magnitude. 

Foram 45 (20,3%; N=222, 2012-2019) os pescadores que disseram concordar com todas as 

medidas da legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica em Portugal continental e no 

PNSACV, um número superior aos 11 (4,7%; N=233, 2012-2019) que afirmaram ser a sua 

atividade de pescador na costa alentejana negativamente afetada por todas as medidas desta 

legislação. O oposto aconteceu no que diz respeito ao número de pescadores que disseram 

ser afetados por algumas medidas ou concordar com algumas medidas. Com efeito, foram 68 

(30,6%; N=222, 2012-2019) os pescadores que disseram concordar com algumas medidas da 

legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica em Portugal continental e no PNSACV, um 
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número inferior aos 88 (37,8%; N=233, 2012-2019) que afirmaram ser a sua atividade de 

pescador na costa alentejana negativamente afetada por algumas medidas desta legislação. 

Estes resultados indicam que, nos pescadores entrevistados, a referência a algumas medidas 

com que os pescadores concordavam ou que os afetavam foi mais frequente que a 

concordância com todas as medidas da legislação em análise ou que a opinião de que todas 

estas medidas os afetavam. Por outro lado, a referência a todas as medidas desta legislação 

foi mais frequente por parte dos pescadores que com elas disseram concordar, 

comparativamente aos que disseram ser por elas afetados, tendo o oposto sido observado, 

embora com uma menor diferença, no caso da referência a algumas medidas com que 

concordavam ou que os afetavam. 

Foi também perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano se deveria 

haver outras medidas na legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica em Portugal 

continental e no PNSACV, tendo 45% respondido afirmativamente e 27,3% dito que não (N=99, 

2016-2019; 27,3%, NS/NR). Em 2010 e 2011 foi pedido aos pescadores entrevistados que 

referissem outras medidas que, na sua opinião, deviam ser aplicadas para regulamentar a 

pesca lúdica em Portugal continental ou no PNSACV. Considerando as respostas assim 

obtidas, foram referidas, numa questão aberta, diversas medidas, reunidas nos seguintes 

conjuntos (ordem decrescente de número de respostas; em cada conjunto, medidas mais 

referidas; total de 124 respostas obtidas em 84 inquéritos; 53 inquéritos em 2010-2011, 31 em 

2016-2019): 

- fiscalização da pesca (29; mais e melhor fiscalização, sobretudo); 

- restrições do peso total de capturas diárias na pesca lúdica (26; aumento do peso máximo por 

dia e praticante; peso máximo diário por praticante igual em todas as modalidades de pesca 

lúdica); 

- restrições que envolvem a pesca comercial (19; mesmas regras aplicadas à pesca comercial 

e lúdica, proibir a pesca com embarcação junto à costa, mais restrições aplicadas à pesca 

comercial); 

- medidas de proteção marinha (16; mais e maiores períodos de defeso; áreas protegidas não 

permanentes; proibição da pesca em áreas protegidas; prevenção da poluição); 

- outras medidas (11); 

- informação sobre a legislação da pesca (8; mais disponibilização relativa à pesca lúdica; 

sinalização das zonas de interdição da pesca); 

- licenciamento da pesca lúdica (7; isenção de licença aos reformados e às atividade de pesca 

em zonas rochosas; diminuição do custo e do número de licenças); 

- medidas para diminuir o impacte da pesca lúdica (6; redução da poluição causada por 

atividades de pesca lúdica; medidas para diminuir as rejeições da pesca lúdica); 

- tamanhos mínimos das presas (6; agravamento das penas para quem não cumpre; aumento 

nalgumas espécies); 
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- restrições que envolvem a pesca submarina (4; proibição total; mesmas regras aplicadas à 

pesca submarina e com cana). Constata-se que a maioria das medidas referidas é composta 

por alterações de restrições da legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica em Portugal 

continental ou no PNSACV, ou por alterações da forma como o seu cumprimento é verificado 

ou assegurado, e não corresponde a medidas novas ou diferentes. É de notar a importância 

dada à fiscalização da pesca e ao aumento da sua intensidade, atendendo a que, quando 

questionados acerca da intensidade da fiscalização da pesca no litoral, os pescadores 

entrevistados em 2010-2019 não deram uma resposta maioritária, e a que a resposta mais 

frequente foi “é feita com intensidade adequada” (ver adiante). 

Em março e abril de 2011 foi perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso 

alentejano se tinham conhecimento de que existia um novo Plano de Ordenamento do 

PNSACV, em vigor desde o dia 5 de fevereiro de 2011. De 2012 a 2019, inclusive, também lhes 

foi perguntado se sabiam que em 2011 foram criadas no PNSACV áreas marinhas onde a 

pesca lúdica e comercial era parcial ou totalmente interdita (por exemplo, Ilha do Pessegueiro, 

Cabo Sardão, Pedra do Burrinho). Considerando em conjunto as respostas a estas duas 

perguntas, a maioria (67,2%) respondeu afirmativamente e 26,4% disseram que não (N=311, 

2011-2019; 6,8%, NS/NR). Neste período de 2011 a 2019, apenas em 2011 (N=79) foram 

obtidas mais respostas negativas (50,6%) que positivas (35,4%). É possível que este menor 

conhecimento referido em 2011 seja devido ao facto de terem os respetivos inquéritos sido 

realizados em março e abril, e da publicação do atual Plano de Ordenamento do PNSACV ter 

sido feita pouco tempo antes, no início de fevereiro deste ano. O facto de serem uma reduzida 

minoria os pescadores inquiridos que faziam parte de alguma associação ou organização de 

pescadores (ver acima) pode ter contribuído para este reduzido conhecimento. 

Acerca destas áreas marinhas protegidas do PNSACV, foi também perguntado entre 2011 e 

2019, inclusive, e a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano, se concordavam 

com a sua criação, tendo a maioria (57,5%) respondido afirmativamente e 29,5% dito que não 

(N=308, 2011-2019; 13%, NS/NR). Neste período de 2011 a 2019, apenas em 2011 (N=79) 

foram obtidas mais respostas negativas (48,1%) que positivas (26,6%), indicando que, apesar 

de ter sido observada uma maioria discordante no início desta proteção marinha, a opinião 

maioritariamente favorável dos pescadores entrevistados acerca destas áreas foi registada 

desde 2012 e assim se tem mantido. Os que concordaram com a proteção destas áreas e 

justificaram a sua opção (total de 118 respostas; 2012-2019) referiram, numa questão aberta 

sobre a razão ou razões da sua concordância, sobretudo benefícios ecológicos (94,1%), como 

a preservação de espécies marinhas, o aumento do seu tamanho e abundância, e a proteção 

da sua reprodução. Os que discordaram e justificaram a sua opção (total de 25 respostas; 

2012-2019) referiram, numa questão aberta, diversas razões para a sua discórdia, tendo as 

mais frequentes sido as seguintes (ordem decrescente de número de respostas): a pesca 

lúdica não é prejudicial (24%); a proteção destas áreas devia ser mais benfeita (16%); a 
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proteção destas áreas só beneficia os pescadores profissionais (12%); esta proteção aumenta 

o número de pescadores em áreas não protegidas (8%); o defeso das espécies marinhas é 

feito pelo estado do mar e pelas marés (8%). 

Entre 2013 e 2019, inclusive, foi também perguntado a pescadores em atividade no litoral 

rochoso alentejano, numa questão aberta, que benefícios poderão trazer estas áreas marinhas 

protegidas do PNSACV, tendo a maioria referido benefícios ecológicos (93%), como a 

preservação de espécies marinhas e o aumento do seu tamanho e abundância, embora 6,3% 

tenham referido que estas áreas não trarão algum benefício (total de 128 respostas). 

Em março e abril de 2011, após a publicação do atual Plano de Ordenamento do PNSACV, foi 

perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano, numa questão fechada, 

que resultados poderão ser obtidos com a proteção de áreas marinhas no PNSACV (figura 

2.3.4.10). 

 
 

 
Figura 2.3.4.10- Frequência (%) de concordância em relação à pergunta “Que resultados poderão ser 
obtidos com a proteção de áreas marinhas no PNSACV?” colocada a pescadores entrevistados no 
litoral rochoso alentejano (N=79; 2011). 

 
 
A maioria das questões colocadas obteve a concordância maioritária dos pescadores 

entrevistados, com destaque para a conservação e proteção de recursos marinhos (86,1%; 

N=79; 2011; figura 2.3.4.10), resultado também desta forma assinalado na pergunta acima 

referida sobre os benefícios que estas áreas marinhas protegidas do PNSACV poderão trazer. 

É também de notar a concordância registada em relação à possibilidade de exportação de 

biomassa e ao consequente aumento do rendimento da pesca fora das áreas protegidas (57%; 

N=79; 2011). 
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Tendo sido perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano se estas áreas 

marinhas protegidas do PNSACV afetavam negativamente a sua atividade de pescador no 

litoral alentejano, a maioria (69,8%) disse que não, tendo 18,9% respondido afirmativamente 

(N=222, 2012-2019; 11,3%, NS/NR). Perguntando aos que disseram ser negativamente 

afetados por que razão ou razões o são, a maioria (18 respostas) referiu que é porque a pesca 

lúdica é interdita nestas áreas, tendo os restantes referido o aumento do número de 

pescadores em áreas não protegidas (3 respostas), o benefício exclusivo de pescadores 

profissionais (2 respostas), o aumento das deslocações para pescar (2 respostas) e outras 

razões (total de 28 respostas em 23 inquéritos; 2012-2019). 

Foi também perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano se a proteção 

de áreas marinhas do PNSACV deveria ser feita de outra maneira, tendo 41,2% dito que não e 

36,1% respondido afirmativamente (N=97, 2016-2019; 22,7%, NS/NR). Em 2010 e 2011 foi 

pedido aos pescadores entrevistados que referissem outras medidas relativas à pesca na área 

marinha do PNSACV que, na sua opinião, deviam ser aplicadas no respetivo Plano de 

Ordenamento. Considerando as respostas assim obtidas, foram referidas, numa questão 

aberta, as seguintes alterações à maneira como a proteção destas áreas é feita (ordem 

decrescente de número de respostas; total de 35 respostas obtidas em 31 inquéritos; 2 

inquéritos em 2010-2011, 29 em 2016-2019): 

- a fiscalização destas áreas devia ser feita com mais empenho (10 respostas) e ter mais 

atenção à poluição (2 respostas); 

- a proteção destas áreas não devia ser permanente, de modo a poder-se pescar nelas num 

sistema rotativo (6 respostas); 

- estas áreas deviam ser bem sinalizadas (ou devia haver mais informação sobre elas; 5 

respostas), maiores (4 respostas) e mais bem protegidas da poluição (1 resposta); 

- a pesca profissional devia ser proibida nestas áreas, não a pesca lúdica (4 respostas); 

- os pescadores deviam participar na gestão destas áreas (2 respostas) e ser mais 

consciencializados para a sua proteção com ações públicas (1 resposta). 

É de notar a importância dada à necessidade de aumentar a fiscalização das áreas marinhas 

do PNSACV e que o sistema rotativo de proteção marinha também foi referido na pergunta 

acerca da implementação de outras medidas na legislação aplicada ao exercício da pesca 

lúdica em Portugal continental e no PNSACV (ver acima). 

Considerando os pescadores que, na altura da entrevista, pescavam no PNSACV há 4 anos (5 

anos a partir de 2014, inclusive) ou mais e a atividade de pesca, em geral, que cada inquirido 

estava a praticar, ia praticar ou tinha praticado, a maioria afirmou que, nos últimos 4 anos (5 

anos a partir de 2014, inclusive) e neste parque, a quantidade de pescado obtida por dia 

diminuiu (65,1%; diminuiu muito, 48,3%; diminuiu pouco, 16,8%), tendo 14,1% referido que era 

aproximadamente igual e poucos (2%) considerado que aumentou muito ou pouco (N=149, 
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2013-2018; 18, 8%, NS/NR). Estes resultados são semelhantes aos apresentados na figura 

2.3.4.8, referentes a uma pergunta parecida sobre a evolução temporal da quantidade de 

pescado obtida na costa alentejana. 

Tendo os mesmos pescadores sido questionados, de forma aberta, acerca de que outras 

alterações houve no PNSACV e no período referido, as seguintes principais foram 

mencionadas por 100 pescadores (ordem decrescente de número de respostas; total de 143 

respostas; 2013-2019): 

- diminuição da quantidade ou tamanho de pescado, ou da abundância ou tamanho de peixes e 

mariscos (66 respostas); 

- diminuição (31 respostas) e aumento (30 respostas) do número de pescadores em atividade 

no PNSACV. 

É de notar a opinião quase maioritária acerca da diminuição de pescado e recursos pesqueiros, 

e o número aproximadamente igual de respostas que consideram ter diminuído ou aumentado 

o número de pescadores em atividade no PNSACV. 

Foi perguntado a cada pescador se, na sua opinião, a legislação que regulamenta a pesca 

lúdica e a pesca no PNSACV é muito complexa e de compreensão difícil, tendo a quase 

maioria dos inquiridos respondido afirmativamente (48,7%; 21,1%, toda a legislação; 27,6%, 

algumas partes da legislação) e 36,2% dito que não (N=152, 2014-2019; 15,1%, NS/NR). 

Relativamente à informação de que dispunham sobre a legislação que regulamenta a pesca 

lúdica e sobre a pesca no PNSACV, 43,8% dos pescadores entrevistados responderam que era 

insuficiente e 39,8% que era suficiente (N=256, 2011-2019; 16,4%, NS/NR). Estes resultados 

são expectáveis, atendendo à elevada idade e baixa escolaridade dos pescadores 

entrevistados (secção 2.3.1), bem como às frequentes alterações da legislação em causa 

(tabela 2.1.2). 

Foi também perguntado, numa questão aberta, como poderia ser melhorada a informação de 

que os pescadores entrevistados dispunham sobre a legislação que regulamenta a pesca 

lúdica e sobre a pesca no PNSACV (figura 2.3.4.11). 

A necessidade de haver informação sobre esta legislação em painéis ou placas em zonas de 

pesca e interditas à pesca motivou o maior número de respostas (39,5%; total de 486 

respostas obtidas em 221 inquéritos; 2011-2019; figura 2.3.4.11). Como acima foi referido na 

pergunta acerca de que outra maneira a proteção das áreas marinhas do PNSACV deveria ser 

feita, alguns pescadores afirmaram que estas áreas deviam ser bem sinalizadas. Com efeito, 

tal sinalização no terreno das áreas marinhas de proteção total e de proteção parcial do tipo I 

deste parque, criadas em 2011 no âmbito do respetivo plano de ordenamento, não existe e é 

necessária para informar no local possíveis utilizadores, como pescadores. Em relação a 

utilizadores residentes nesta região, esta necessidade de sinalização é maior no caso de 

utilizadores que não têm esta residência, possivelmente menos conhecedores da localização 
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destas áreas protegidas e que também pescam nesta região (secção 2.3.1), nomeadamente no 

verão (Castro, 2004). 

 
 

 
Figura 2.3.4.11- Frequência de resposta à pergunta “Como poderia ser melhorada a informação de que 
dispõe sobre a legislação que regulamenta a pesca lúdica e sobre a pesca no PNSACV?” colocada a 
pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano (total de 486 respostas obtidas em 221 
inquéritos; 2011-2019). 

 
 
Usando uma questão fechada, foi perguntado a cada pescador como, na sua opinião, 

considera ter sido a gestão da área marinha do PNSACV. Em resposta a esta pergunta, a 

classificação mais frequente foi “satisfatória” (35%), embora 17,5% dos inquiridos tenham 

classificado esta gestão como insatisfatória, 5,8% como muito boa e 5,1% como muito má 

(N=257, 2011-2019; 36,6%, NS/NR). 

Foi também perguntado a cada pescador se, na sua opinião, deveria haver maior participação 

pública na gestão da área marinha do PNSACV, tendo a maioria dos inquiridos respondido 

afirmativamente (70,9%) e 8,5% dito que não (N=213, 2012-2019; 20,7%, NS/NR). Numa 

questão aberta, foi perguntado qual seria a melhor forma de aumentar a participação pública na 

gestão da área marinha do PNSACV, tendo a integração da opinião e da participação de 

pescadores e de associações de pescadores motivado o maior número de respostas (38,5%) e 

também sido referidas as seguintes formas de aumentar a participação pública neste processo 

(total de 104 respostas obtidas em 100 inquéritos; 2012-2019: ordem decrescente de número 

de respostas): seminários, palestras, debates e reuniões públicos (24%); maior divulgação e 

informação públicas (18,3%); maior participação de autoridades (por exemplo, polícia marítima, 

autarcas; 14,4%); e campanhas de sensibilização ambiental e limpeza (por exemplo, recolha 

de lixo; 4,8%). 

Acerca deste assunto, foi perguntado a cada pescador se teria interesse em participar em 

reuniões na associação de que faz parte, ou na freguesia ou concelho em que reside, para 

discutir medidas que venham a melhorar a gestão da pesca e resolver eventuais conflitos na 

área marinha do PNSACV. A maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente (60,8%), 

embora 30,4% tenham dito que não (N=79; 2011; 8,9%, NS/NR). Em seguida, foi perguntado 

aos mesmos pescadores, numa questão fechada, qual seria, na sua opinião, a melhor forma de 
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aumentar a participação pública na gestão da área marinha do PNSACV. A opção “através da 

cogestão da pesca, em que os pescadores e o órgão gestor partilhariam a responsabilidade 

pela gestão dos recursos pesqueiros através da tomada conjunta de decisões e da realização 

de ações de gestão e fiscalização” foi a mais escolhida (50%), seguida pelas respostas “as 

entidades envolvidas tomariam decisões, em conjunto com o órgão gestor” (34,6%) e “as 

entidades envolvidas teriam um papel apenas consultivo, ou seja, apenas dariam informações 

ao órgão gestor” (6,4%; N=78; 2011; 10,3%, NS/NR). Relativamente ao interesse demonstrado 

na cogestão da pesca, a gestão de certas zonas por parte de associações de pescadores foi 

favoravelmente acolhida pela maioria dos pescadores entrevistados em 2005 e 2006 acerca 

das medidas de conservação dos recursos e de gestão da pesca que deviam ser tomadas, 

embora em anos seguintes (2007-2010) a concordância com esta medida tenha sido menos 

frequente (figura 2.3.4.13). Relativamente à pesca comercial do percebe e a outras pescarias 

comerciais, Castro e Cruz (2009) referiram que a cogestão devia ser implementada na área 

marinha do PNSACV, nomeadamente em zonas de pesca de futuras áreas de proteção, 

envolvendo os pescadores como participantes ativos em processos de gestão. 

Em seguida, foi também perguntado que entidades deveriam participar na gestão da área 

marinha do PNSACV. A percentagem de pescadores que concordaram com determinadas 

entidades definidas numa questão fechada é apresentada na tabela 2.3.4.1, sendo de notar 

que todos os valores obtidos são superiores a 50% e que as associações de pescadores, as 

capitanias e universidades, e o ICNB (atualmente, Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas - ICNF) receberam mais opiniões concordantes. O facto de, no início do inquérito, 

cada pescador inquirido ter sido informado pelo respetivo entrevistador que o inquérito era 

destinado à realização de um trabalho científico da Universidade de Évora, pode ter contribuído 

para o elevado valor obtido na opção “Universidades (Algarve, Évora)” referida na tabela 

2.3.4.1. 

Em março e junho de 2010 foi perguntado a pescadores em atividade no litoral rochoso 

alentejano se tinham conhecimento de que a proposta de revisão do Plano de Ordenamento do 

PNSACV se encontrava (ou encontrou) em discussão pública entre 18 de março e 30 de abril 

de 2010. A maioria (67,8%) disse que não, tendo 23,7% afirmado ter conhecimento deste 

processo (N=59; 27 e 28 de março, e 13 de junho de 2010; 8,5%, NS/NR). É de notar a 

elevada proporção de pescadores inquiridos que afirmaram desconhecer este processo de 

discussão pública, indicando que a divulgação da informação a este respeito não foi suficiente 

no seu caso. O facto de serem uma reduzida minoria os pescadores inquiridos que faziam 

parte de alguma associação ou organização de pescadores (ver acima) pode ter contribuído 

para esta insuficiente divulgação de informação. 
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Tabela 2.3.4.1- Frequência de resposta positiva (ordem crescente, de cima para baixo) à pergunta “Que 
entidades deveriam participar na gestão da área marinha do PNSACV?” colocada numa questão fechada a 
pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano (N=79; 2011). O nome das entidades referidas é o 
utilizado nos inquéritos e nalguns casos não corresponde ao nome atual. 

 
Entidades que deveriam participar na gestão da área marinha do PNSACV % 

empresas de turismo marítimo 50,6 

Turismo de Portugal 55,7 

Juntas de Freguesia 63,3 

outras associações de proteção do ambiente 65,8 

Instituto Nacional de Recursos Biológicos (IPIMAR) 67,1 

outras organizações de pescadores (Mútua dos Pescadores, sindicatos, cooperativas) 67,1 

Liga para a Protecção da Natureza (LPN) 67,1 

Câmaras Municipais 69,6 

Direção-Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) 72,2 

Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) 73,4 

Universidades (Algarve, Évora) 73,4 

outras associações de pescadores e maricultores 75,9 

Capitanias dos Portos (Sines e Lagos) 77,2 

Associação Nacional de Pescadores Lúdicos e Recreativos (ANPLED) 78,5 

 

Em seguida, foi também perguntado qual era a sua opinião acerca de determinadas medidas 

desta proposta, relativas à pesca na área marinha do PNSACV. A percentagem de pescadores 

que concordaram com estas medidas é apresentada na tabela 2.3.4.2, sendo de notar que os 

valores mais reduzidos e inferiores a 50% foram obtidos no caso da interdição da pesca em 

áreas oceânicas ou estuarinas, nomeadamente onde, no ano seguinte, seriam criadas áreas de 

proteção total ou parcial de tipo I, sujeitas à interdição de todas ou quase todas as atividades 

pesqueiras. No entanto, a criação de reservas marinhas permanentes nalgumas zonas é uma 

das três medidas de conservação dos recursos e de gestão da pesca no litoral alentejano com 

que mais concordaram os pescadores inquiridos entre 2005 e 2010, inclusive (figura 2.3.4.13), 

e a maioria dos pescadores entrevistados entre 2011 e 2019, inclusive, concordou com a 

criação, no PNSACV, de áreas marinhas onde a pesca lúdica e comercial é parcial ou 

totalmente interdita (ver acima). 

As restantes medidas referidas na tabela 2.3.4.2 mereceram a concordância da maioria dos 

pescadores entrevistados, sendo a maior parte referente a restrições à pesca comercial e 

tendo recebido respostas mais favoráveis as destinadas à proteção de determinadas espécies 

ou conjuntos de espécies com necessidades especiais de conservação (mero e mamíferos, 

aves e tartarugas marinhos). 

A partir de 2010, a metade ou a maioria dos pescadores afirmou ter sido inspecionada pelas 

autoridades quando pescava no litoral (figura 2.3.4.12). Nesta figura é notório o aumento a 

partir de 2007, inclusive, da frequência de pescadores que afirmaram ter sido inspecionados 

desta forma e a complementar diminuição da frequência de pescadores que afirmaram não ter 

sido objeto de tal inspeção. Tendo a primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca 
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lúdica na costa continental portuguesa sido publicada em 2006 (portaria n.º 868/2006, de 29 de 

agosto), é provável que a variação temporal apresentada nesta figura esteja relacionada com 

um aumento da intensidade da fiscalização desta atividade pesqueira ocorrida após a 

publicação desta portaria. Na preparação do presente relatório não foi possível obter 

informação acerca do número de ações de fiscalização da pesca efetuadas na região em 

estudo, assim como da sua variação espacial e temporal, e dos seus resultados. 

 
Tabela 2.3.4.2- Frequência de resposta positiva (ordem crescente, de cima para baixo) à pergunta “Qual é a 
sua opinião acerca das seguintes medidas da proposta de revisão do Plano de Ordenamento do PNSACV 
relativas à pesca marinha?” colocada numa questão fechada a pescadores entrevistados no litoral rochoso 
alentejano (N=48; 2010). 

 
Medidas da proposta de revisão do Plano de Ordenamento do PNSACV relativas à pesca marinha % 

interdição da pesca (exceto da apanha comercial de percebe) nas áreas envolventes da ilha do Pessegueiro, do 
cabo Sardão, da Arrifana e dos ilhotes do Martinhal 33,3 

interdição da pesca nas áreas de sapal e lodos do estuário do Rio Mira e das Ribeiras de Seixe, de Aljezur e da 
Carrapateira 

33,3 

restrições à pesca nas áreas permanentemente submersas do estuário do Rio Mira, e das Ribeiras de Seixe, de 
Aljezur e da Carrapateira 41,7 

interdição da pesca nas áreas de proteção total (pedras da Enseada do Santoleiro, da Baía da Nau, da Carraça, 
da Agulha, da Galé, das Gaivotas e do Gigante, e uma faixa marinha envolvente de 100 m) 43,8 

nas áreas de proteção complementar, a pesca comercial por embarcações costeiras é apenas permitida com artes 
de cerco e palangre (aparelho de anzol) de fundo a partir da meia milha de distância à linha de costa 52,1 

pesca e apanha comercial podem ser efetuadas por embarcações de pesca local e costeira registadas nas 
Capitanias de Sines e Lagos e na Delegação Marítima de Sagres, licenciadas em 2009 para o exercício da pesca 
e com atividade comprovada nos últimos 12 meses, ou outras construídas em sua substituição desde que 
pertençam ao mesmo proprietário 

52,1 

a pesca e a apanha comercial podem ser efetuadas por embarcações licenciadas para a área do PNSACV e 
detentoras de licença especial emitida pela DGPA (esta licença caduca com o abandono da atividade, exceto no 
caso de alienação ou cedência a favor de residente num dos concelhos abrangidos pelo PNSACV) 

54,2 

interdição da pesca comercial por arte de arrasto (nomeadamente a ganchorra e o arrasto de fundo) e de xávega 62,5 

interdição da colheita, captura ou detenção de mero 62,5 

interdição da colheita, captura ou detenção de mamíferos, aves e tartarugas marinhos 79,2 

 

Dos 288 pescadores que responderam afirmativamente à pergunta referida na figura 2.3.4.12, 

22 (7,6%; 2005-2019; 2,8%, NS/NR) referiram ter sido multados no exercício desta atividade, 

tendo o registo destas multas começado a partir de 2009, inclusive. 

Questionados acerca da intensidade da fiscalização da pesca no litoral, os pescadores 

entrevistados (N=343; 2010-2019; 13,1%, NS/NR) não deram uma resposta maioritária, tendo 

39,4% afirmado que era feita com intensidade adequada, 25,7% respondido que devia ser mais 

intensa e 21,9% que devia ser menos intensa. No caso dos que foram a favor de um aumento 

desta intensidade, foi frequente a opinião de que as restrições legais não são cumpridas por 

alguns ou muitos pescadores e de que é assim necessário haver mais fiscalização para que 

sejam mais cumpridas. A discordância em relação a diversas medidas da legislação em causa 

foi referida por pescadores que defenderam uma diminuição desta intensidade. 

Entre 2005 e 2010, inclusive, a maioria (80,9%) dos pescadores entrevistados afirmou que, na 

sua opinião, eram necessárias medidas de conservação dos recursos e de gestão da pesca 

que praticava no litoral alentejano (N=533; 3,6%, NSNR). Considerando os pescadores que 

afirmaram ser tais medidas necessárias, foi-lhes perguntado, numa questão fechada, que 
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medidas devem ser tomadas. Na figura 2.3.4.13 é apresentada a evolução temporal da 

frequência de resposta positiva a esta pergunta. 

 

 
Figura 2.3.4.12- Evolução temporal da frequência de resposta à pergunta “Já foi, alguma vez, 
inspecionado(a) pelas autoridades quando pescava no litoral?” colocada a pescadores 
entrevistados no litoral rochoso alentejano (N=782; 2005-2019). Anos de amostragem referidos por 
ordem cronológica. Barras brancas – anos anteriores à publicação da primeira portaria que 
regulamenta o exercício da pesca lúdica na costa continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 
29 de agosto). Barras negras – anos posteriores à publicação desta portaria. 

 

Os períodos referidos na figura 2.3.4.13 foram escolhidos de modo a diferenciar o de 2005-

2006, anterior à publicação da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica 

na costa continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto), e o período de 2007-

2010, em que tais restrições vigoraram nesta costa, mas também na do PNSACV a partir de 

2009 (tabela 2.1.2). 

Na análise estatística destes dados apresentados na figura 2.3.4.13, efetuada com 

PERMANOVA, foi considerado o fator Período (fixo; dois níveis- 2005-2006 e 2007-2010) e, 

como variáveis, nove das medidas referidas (“outra medida” excluída). 

O fator testado foi significativo (P<0,001) e, através da análise SIMPER (programa PRIMER 6; 

PRIMER-E Ltd.), foi possível verificar que as variáveis que mais contribuíram para estas 

diferenças entre períodos são (ordem decrescente de contribuição relativa): licenciamento 

obrigatório, gestão de certas zonas por parte de associações de pescadores, peso máximo de 

captura por dia de pesca, um período anual de defeso e mais e melhor fiscalização sem 

alteração das leis existentes. Destas variáveis, a primeira, a terceira e a quinta tiveram uma 

frequência de resposta positiva superior no período de 2007-2010, tendo sido registado o 

padrão temporal oposto no caso da segunda e da quarta variáveis. Estas diferenças temporais 

são visíveis na figura 2.3.4.13, nomeadamente no caso do licenciamento obrigatório e do peso 

máximo de captura por dia de pesca (2005-2006<2007-2010), e da gestão de certas zonas por 
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parte de associações de pescadores e de melhor fiscalização sem alteração das leis existentes 

(2005-2006>2007-2010). Após a sua aplicação, através da referida portaria de 2006, aumentou 

a concordância em relação ao licenciamento obrigatório e ao peso máximo de captura por dia 

de pesca, tendo estas medidas passado a ser do acordo da maioria dos pescadores 

entrevistados. Tais restrições também foram referidas por grande parte dos pescadores após 

lhes ter sido perguntado com que medidas da legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica 

em Portugal continental e no PNSACV concordavam (ver acima). 

 

 
Figura 2.3.4.13- Evolução temporal da frequência de resposta positiva à pergunta “Se, na sua opinião, são 
necessárias medidas de conservação dos recursos e de gestão da pesca que pratica no litoral alentejano, 
que medidas devem ser tomadas?” colocada a pescadores entrevistados no litoral rochoso alentejano 
(N=371; 2005-2010). Barras brancas – anos anteriores à publicação da primeira portaria que regulamenta o 
exercício da pesca lúdica na costa continental portuguesa (portaria n.º 868/2006, de 29 de agosto). Barras 
negras – anos posteriores à publicação desta portaria. 

 

Não tendo em conta esta variação temporal, as três medidas que apresentaram um maior valor 

médio de frequência de resposta positiva são (ordem decrescente de contribuição relativa; 

figura 2.3.4.13): tamanho/peso mínimo das principais espécies pescadas, um período anual de 

defeso e reservas marinhas permanentes, nalgumas zonas. As duas primeiras restrições 

também foram referidas por grande parte dos pescadores após lhes ter sido perguntado entre 

2012 e 2019, inclusive, com que medidas da legislação aplicada ao exercício da pesca lúdica 

em Portugal continental e no PNSACV concordavam (ver acima). A criação de reservas 

marinhas permanentes nalgumas zonas foi também do acordo da maioria dos pescadores 

entrevistados entre 2011 e 2019, inclusive, acerca da proteção marinha conferida em 2011 no 

PNSACV, através do respetivo Plano de Ordenamento, a áreas marinhas onde a pesca lúdica e 

comercial é desde então parcial ou totalmente interdita (ver acima). 
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Aos pescadores inquiridos em 2009 e 2010 e que, na pergunta referida na figura 2.3.4.13, 

concordaram com o estabelecimento de um período anual de defeso, foi nestes anos 

perguntado, numa questão aberta, em que altura do ano deveria ser este período de defeso. As 

respostas dadas com mais frequência são as seguintes (N=114; 2009-2010; 13,2%, NS/NR; 

ordem decrescente): durante a época de reprodução (desova) das principais espécies 

pescadas (28,9%), inverno ou meses de inverno (16,7%), inverno e primavera ou respetivos 

meses (16,7%), outros períodos do ano (13,2%), depende da espécie (8,8%). Em seguida, foi-

lhes perguntado se este período de defeso deveria ser aplicado a todas as atividades de pesca 

(comercial e lúdica, incluindo a desportiva) e em toda a costa alentejana, tendo a maioria 

respondido que sim (87,7 e 83,3%, respetivamente; N=114; 2009-2010; 3,5 e 2,6%, NS/NR, 

respetivamente). Aos que disseram que este período de defeso não deveria ser aplicado em 

toda a costa alentejana (N=14; 2009-2010), foi perguntado, numa questão aberta, em que 

zonas desta costa deveria ser estabelecido, tendo a maioria dos pescadores não respondido 

ou dito que não sabia (71,4%, NS/NR) e sido poucas as zonas referidas (de norte para sul, 

número de respostas: a norte da Aberta Nova, 1; a norte do Cabo de Sines e a sul da Aberta 

Nova, 2; a sul do Cabo de Sines até Porto Covo, 1; a sul de Porto Covo e a norte do Cabo 

Sardão, 1). 

Do mesmo modo, aos pescadores inquiridos em 2009 e 2010 e que, na pergunta referida na 

figura 2.3.4.13, concordaram com a criação de reservas marinhas permanentes nalgumas 

zonas da costa alentejana, foi nestes anos perguntado se concordavam com a criação de uma 

reserva marinha na zona da Ilha do Pessegueiro. A maioria (87,4%) dos pescadores inquiridos 

respondeu afirmativamente a esta pergunta (N=95; 2009-2010; 7,4%, NS/NR). Em seguida, foi-

lhes perguntado, numa questão aberta, em que outras zonas da costa alentejana devem ser 

criadas reservas marinhas permanentes, tendo a maioria dos pescadores não respondido ou 

dito que não sabia (73,3%, NS/NR) e sido referidas as seguintes zonas (N=60; 2009-2010; 

ordem decrescente): a sul de Porto Covo e a norte do Cabo Sardão (21,7%); a sul do Cabo de 

Sines até Porto Covo (15%); na região do Cabo de Sines (13,3%) ou do Cabo Sardão (13,3%); 

a norte da Aberta Nova (10%); a norte do Cabo de Sines e a sul da Aberta Nova (8,3%). Foi 

também perguntado se concordavam com a interdição de todas as atividades de pesca nas 

reservas marinhas permanentes a criar nalgumas zonas da costa alentejana, tendo a maioria 

respondido que sim (71,3%; N=94; 2009-2010; 8,5%, NS/NR). 

Tanto em relação ao estabelecimento de um período anual de defeso, como à criação de 

reservas marinhas permanentes nalgumas zonas da costa alentejana e à aplicação destas 

restrições a todas as atividades de pesca, estes resultados vão de encontro aos acima 

referidos e relativos à concordância dos pescadores inquiridos com estas medidas. Tendo em 

consideração os anos em que estas questões foram colocadas (2009 e 2010), é de referir que 

eram aplicados, nesta altura e desde 2006, períodos de defeso na pesca lúdica exercida na 

costa continental portuguesa e do PNSACV, podendo a observada concordância maioritária em 
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relação a esta medida estar relacionada com o facto de vigorar há vários anos. O mesmo não 

se passou em relação às reservas marinhas permanentes, no PNSACV apenas criadas a partir 

de 2011, com a revisão do respetivo Plano de Ordenamento. No entanto, é de referir a 

maioritária ausência de resposta ou conhecimento manifestada em relação às zonas da costa 

alentejana onde deveria ser estabelecido um período anual de defeso ou criadas reservas 

marinhas permanentes, sendo desconhecidas as suas principais razões. 

 

O defeso dos sargos no PNSACV 

É em seguida analisada a manutenção destes períodos de defeso no PNSACV, atendendo aos 

resultados acima referidos e relativos à importância da captura de sargo-legítimo neste parque, 

nomeadamente na pesca lúdica, e à opinião variável acerca deste assunto obtida através de 

entrevistas diretas a pescadores desta região. 

Como é referido na secção 2.1 e na tabela 2.1.2, a portaria n.º 115-B/2011, de 24 de março, 

que aprovou o Regulamento da Pesca Comercial Apeada, na Modalidade de Pesca à Linha, no 

PNSACV aplica a esta atividade pesqueira a interdição da captura de sargos (Diplodus sargus 

e Diplodus vulgaris), estabelecida de 1 de fevereiro a 15 de março, e de bodião (Labrus 

bergylta), estabelecido entre 1 de março a 31 de maio. 

Estes períodos de interdição da captura, ou de defeso, correspondem a parte da época 

principal de reprodução das espécies em causa nesta região, nomeadamente do sargo-safia 

(Diplodus vulgaris; Gonçalves, 2000) e do sargo-legítimo (Diplodus sargus; Erzini et al., 2001), 

embora haja menos informação científica a este respeito sobre o bodião (Labrus bergylta; por 

exemplo, consultar www.fishbase.se). 

No caso do sargo-legítimo (Diplodus sargus), é comum a ocorrência, na área marinha do 

PNSACV, da popularmente chamada “arribação”, correspondente à agregação de indivíduos 

junto à costa durante a época de reprodução. As espécies de peixes marinhos que fazem 

agregações deste tipo antes ou durante a reprodução concentram frequentemente, tanto 

temporal, como espacialmente, uma porção considerável dos efetivos reprodutores que 

garantem a continuidade das gerações vindouras, o que faz com que a sua captura em tais 

períodos e locais possa ter um elevado impacto nas respetivas populações e no seu 

recrutamento. Sendo esta espécie bastante procurada e capturada por pescadores desta 

região, a sua arribação é frequentemente motivo do aumento da atividade pesqueira dirigida a 

esta espécie, nomeadamente através da pesca à linha com cana, praticada a partir de terra ou 

apeada. A consequente disputa pelos melhores pesqueiros em determinados períodos e áreas 

em que esta espécie se concentra é indicativa do elevado interesse que os pescadores à linha 

desta região manifestam em relação à captura dos sargos de arribação. Deste modo, é 

importante que sejam desenvolvidos estudos científicos que permitam identificar com rigor os 
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principais períodos e áreas de concentração e reprodução desta e de outras espécies de 

peixes marinhos, com vista a possibilitar a aplicação de medidas que promovam a gestão 

sustentável destes recursos pesqueiros e a conservação marinha no PNSACV. 

Com o objetivo de contribuir para a conservação daquelas espécies no PNSACV, protegendo-

as da pesca durante parte do período de reprodução, e atendendo a “circunstâncias 

excecionais” “como o excesso de praticantes” no caso da pesca dos sargos (Diplodus sargus e 

Diplodus vulgaris), foram estabelecidos desde 2009 períodos de defeso destas três espécies 

aplicados à pesca lúdica neste parque natural (portaria n.º 143/2009, de 5 de fevereiro, alterada 

pela portaria n.º 458-A/2009, de 4 de maio, e pela portaria n.º 115-A/2011, de 24 de março). Ao 

ser aprovado o referido regulamento pela portaria n.º 115-B/2011, de 24 de março, os mesmos 

períodos de defeso passaram a ser também aplicados à pesca comercial apeada na 

modalidade de pesca à linha. No entanto, a entrada em vigor da portaria n.º 14/2014, de 23 de 

janeiro, fez com que, no caso da pesca lúdica no PNSACV, tais defesos se apliquem apenas à 

pesca à linha apeada (tabela 2.1.2). 

Deste modo, este defeso dos sargos implica a interdição da captura destas duas espécies de 

Diplodus em parte da sua época principal de reprodução, não só pela pesca à linha comercial 

apeada, mas também por parte da pesca à linha lúdica apeada. Esta medida diminui bastante 

o esforço de pesca dirigido a estas espécies, atendendo a que a pesca à linha lúdica apeada é 

muito frequente nesta região e que estas espécies de sargo são muito procuradas por 

praticantes desta atividade, como acima foi demonstrado e é referido em trabalhos anteriores 

(Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Veiga et al., 2010). É de realçar a importância deste tipo 

de pesca na captura de sargo-legítimo (Diplodus sargus), considerada muito elevada num 

estudo desenvolvido na costa sul e sudoeste de Portugal continental (Veiga et al., 2010), no 

qual se estimou que a captura anual desta espécie por parte da pesca à linha lúdica apeada foi 

de 82 toneladas (39% do total) e a correspondente captura efetuada pela pesca comercial foi 

de 127 toneladas. 

Segundo os resultados acima apresentados e estudos efetuados nesta região, a maioria dos 

pescadores concorda com a aplicação de defesos de espécies capturadas em atividades 

pesqueiras (Castro & Cruz, 2009: Veiga et al., 2013). No entanto, é menos popular a aplicação 

de tais defesos apenas em parte das atividades pesqueiras que exploram as espécies visadas 

por tal proteção, não interditando a sua captura por outras atividades deste tipo, como sucede 

no caso em análise. Tal como aconteceu entre 2009 e 2014, como acima foi referido, os 

defesos mencionados foram aplicados a toda a pesca lúdica marinha exercida no PNSACV. No 

entanto, estes defesos não foram aplicados à restante pesca comercial e desde 2014 que não 

são aplicados a duas modalidades de pesca lúdica, a pesca à linha de embarcação e a pesca 

submarina. É de referir que um caso parecido sucede com o defeso da navalheira e da santola, 
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aplicado na costa continental portuguesa à apanha comercial (portaria n.º 1228/2010, de 6 de 

dezembro) e, assim, à apanha lúdica, mas não aplicado à restante pesca comercial. 

A aplicação dos defesos em análise à restante pesca comercial no PNSACV seria complexa, 

atendendo a que a utilização das respetivas artes de pesca, como as redes de emalhar e o 

palangre, conduz geralmente a capturas multiespecíficas, nas quais as referidas espécies são 

frequentes, embora possa haver soluções para este problema, como a adoção de 

percentagens máximas de captura durante o defeso e a interdição da captura de sargos com 

determinadas artes de pesca comercial (por exemplo, redes de cerco) e em determinados 

períodos e locais importantes para a sua reprodução. No respeitante ao sargo-legítimo 

(Diplodus sargus), se tais períodos e zonas de agregação destinados à reprodução forem 

melhor identificados no PNSACV, como acima foi referido, e como está a ser feito no projeto 

MARSW, um defeso desta espécie poderia mais facilmente ser aplicado através da interdição 

de todas as atividades pesqueiras em alguns dos principais períodos e zonas desse tipo. Por 

outro lado, faz sentido, do ponto de vista biológico e social, que medidas de gestão da pesca 

como o defeso sejam aplicadas a todas as atividades com importância na captura da espécie 

ou das espécies que tal restrição temporal pretende proteger. 

Tendo em consideração o mencionado impacto ao nível da pesca lúdica, sem este defeso dos 

sargos haverá no PNSACV um aumento significativo da captura destes peixes (Diplodus 

sargus e Diplodus vulgaris) durante parte da sua época principal de reprodução. A evolução 

das capturas destas espécies, sobretudo do sargo e na pesca comercial, aponta para um 

aumento ligeiro dentro do parque e mais forte fora dele, indiciando que o defeso poderá estar a 

funcionar, mas ainda de forma insuficiente. 

Deste modo, recomenda-se que: 

- tendo em consideração o mencionado impacto ao nível da pesca lúdica, e por precaução, 

seja mantida a interdição da captura de sargos (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris), 

estabelecida no PNSACV de 1 de fevereiro a 15 de março e aplicada à pesca à linha apeada, 

comercial e lúdica; 

- com os mesmos motivos, esta interdição volte a ser aplicada à restante pesca lúdica (pesca 

de embarcação e submarina) exercida no PNSACV; 

- seja analisada a viabilidade da interdição da restante pesca comercial no PNSACV, 

nomeadamente do uso de determinadas artes e em determinados períodos e locais com 

importância para a reprodução de sargos e de outros peixes marinhos; 

- sejam desenvolvidos estudos científicos que permitam avaliar a evolução das capturas 

pesqueiras destas espécies e o estado das suas populações nesta região, e que permitam 

identificar os principais períodos e áreas de concentração e reprodução destas e de outras 

espécies de peixes marinhos, de modo a possibilitar a aplicação de medidas que promovam a 

gestão sustentável destes recursos pesqueiros e a conservação marinha no PNSACV. 
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2.4. Conclusões 

Muito embora a definição do panorama geral da pesca lúdica careça de informação científica 

em diversas vertentes e áreas, considera-se que a caracterização da pesca lúdica marinha no 

PNSACV e a sua evolução recente, sobretudo na modalidade apeada, mas também na 

embarcada, são apresentadas de forma abrangente e desenvolvida no presente relatório. 

Assim, na presente análise efetuada com base em resultados dos projetos Pescardata+ 

(projeto Pescardata, complementado com campanhas adicionais; Rangel et al., 2018; Rangel 

et al., dados não publicados), Sportfish (Erzini et al., 2008) e Campanha SARGO (Horta e 

Costa & Antunes, CCMAR, dados não publicados), procurou-se caracterizar a pesca à linha 

lúdica no PNSACV e na atualidade, mas também em comparação com a análise efetuada em 

2006/2007, e com ênfase na pesca à linha do sargo, que se revelou ser a espécie mais 

procurada e capturada na área deste parque por esta atividade na modalidade apeada. 

Verificou-se que o perfil do pescador à linha lúdico apeado do PNSACV não parece ter 

registado significativas alterações nos últimos anos, e assemelha-se ao descrito a nível 

nacional: género masculino, meia-idade, casado, profissionalmente ativo (embora com uma 

importante proporção de reformados), com reduzida escolaridade formal. Os pescadores à 

linha lúdicos embarcados apresentaram um perfil semelhante, mas possuíam níveis de 

escolaridade e escalões de rendimento mensal superiores, e uma fração de desempregados 

substancialmente menor. 

Indivíduos que praticavam pesca à linha lúdica no PNSACV consideraram esta a sua atividade 

de lazer mais importante, tendo os pescadores apeados referido que pescam, em média, 65 

dias/ano (2006/2007) e 58 dias/ano (2018), e 27 dias/ano (2018) no caso dos pescadores 

embarcados. Os gastos diretos relacionados com a atividade foram substanciais e devem ser 

considerados na avaliação da componente económica desta atividade. 

A pesca à linha ao sargo, sendo das mais expressivas na região (espécie-alvo preferencial nos 

três projetos referidos), seguiu as tendências gerais da pesca à linha apeada encontradas no 

PNSACV. No entanto, algumas particularidades são de destacar. Os respetivos pescadores 

eram maioritariamente residentes no Algarve (93% dos questionados), com elevada 

experiência nesta pesca (aproximadamente 31 anos em média), a maioria pescava com outros 

pescadores (59%), e dedicavam-se a esta pesca principalmente nos meses de inverno (68% 

referiram que pescam mais ao sargo entre dezembro e março). A preferência por estes meses 

está associada às denominadas “arribações dos sargos” na época de reprodução desta 

espécie e, por isso, a maiores capturas. 

Na pesca à linha lúdica apeada efetuada no PNSACV, o sargo-legítimo foi, de facto, a espécie 

mais representativa em termos de peso nas capturas monitorizadas em 2006/2007, e em 2018, 

quando representou 48% e 73% das capturas em peso, respetivamente. 
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Nesta modalidade, as taxas de captura médias anuais (excluindo rejeições) estimadas em 

2006/2007 são de 0,193 kg/hora e 0,8 peixes/hora, tendo sido de 0,263 kg/hora e 0,9 

peixes/hora em 2018, o que indica um significativo aumento no peso médio por pescador. 

Paralelamente, o sargo-legítimo apresentou taxas médias de captura, em ambos os trabalhos 

analisados, substancialmente superiores às registadas nas restantes espécies capturadas, 

tendo sido também superiores em 2018, quando comparadas com as de 2006/2007 (0,101 

kg/hora e 0,4 peixes/hora; 0,191 kg/hora e 0,7 peixes/hora, excluindo rejeições, em 2006/2007 

e 2018, respetivamente). 

A estimativa de captura total anual da pesca à linha lúdica apeada apresentada refere-se a 

2006/2007, sendo que, também neste caso, o sargo-legítimo foi a espécie mais capturada em 

termos de peso na costa SW (68 847 kg de um total de 115 310 kg de captura total estimada). 

Considerando a importância que esta pescaria continua a revelar, associada ao aumento das 

taxas de captura verificado, parece ser um indicador positivo o reforço das medidas de 

proteção do sargo implementadas em 2009 no PNSACV, nomeadamente a criação de um 

período de defeso na época de reprodução desta espécie. 

Contrariamente a estes resultados, a perceção dos pescadores foi distinta, já que a maioria dos 

pescadores à linha de sargo, quando questionados sobre tendências de capturas nos últimos 5 

anos, referiu que estas não sofreram alterações em peso (53%) nem em tamanho médio dos 

peixes (57%). Em seguida, 39% dos pescadores afirmaram que as capturas em peso 

diminuíram e 29% que os tamanhos médios diminuíram. Quando questionados sobre as 

causas mais prováveis para essas diminuições, a pesca comercial (nomeadamente o cerco) foi 

apontada como a principal responsável, seguida da sobrepesca, a par com a poluição. 

Relativamente à pesca à linha lúdica embarcada, não há qualquer estudo comparativo, pelo 

que apenas se pode analisar o panorama registado em 2018. Esta modalidade dirigiu a sua 

captura principalmente ao pargo-legítimo, verificando-se que quase a totalidade dos eventos de 

pesca acompanhados registaram capturas. A espécie mais capturada em termos de peso é a 

mais procurada (pargo-legítimo). 

A licença obrigatória de pesca revelou-se uma medida aceite pela maioria dos pescadores à 

linha lúdicos do parque, que referiram ter conhecimento da existência de uma legislação 

específica aplicada à atividade. No entanto, o baixo grau de satisfação destes pescadores em 

relação à legislação da pesca lúdica deve ser analisado com precaução. Este aspeto pode 

estar relacionado com o facto de que a maioria percecionou uma diminuição do peixe 

capturado nesta região e nos últimos anos.  

Em relação ao conhecimento das medidas de gestão aplicadas diretamente à pesca do sargo, 

a grande maioria dos pescadores reconheceu saber o tamanho mínimo legal de captura (84%) 

e conhecer o respetivo defeso (91%). No entanto o tamanho mínimo é uma medida com que a 
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maioria afirmou concordar e cumprir (78% e 97%, respetivamente), enquanto, relativamente ao 

defeso, a maioria discordou (63%). A justificação apresentada é a de que o defeso não devia 

ser só aplicado à pesca à linha apeada porque, segundo os inquiridos, a pesca embarcada, 

nomeadamente a comercial, tem mais impacto na pescaria em causa. 

Sem este defeso dos sargos haverá no PNSACV um aumento significativo da captura destes 

peixes (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris) durante parte da sua época principal de 

reprodução. A evolução das capturas destas espécies, sobretudo do sargo e na pesca 

comercial, aponta para um aumento ligeiro dentro do parque e mais forte fora dele, indiciando 

que o defeso poderá estar a funcionar, mas ainda de forma insuficiente. 

Deste modo, recomenda-se que: 

- tendo em consideração o mencionado impacto ao nível da pesca lúdica, e por precaução, 

seja mantida a interdição da captura de sargos (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris), 

estabelecida no PNSACV de 1 de fevereiro a 15 de março e aplicada à pesca à linha apeada, 

comercial e lúdica; 

- com os mesmos motivos, esta interdição volte a ser aplicada à restante pesca lúdica (pesca 

de embarcação e submarina) exercida no PNSACV; 

- seja analisada a viabilidade da interdição da restante pesca comercial no PNSACV, 

nomeadamente do uso de determinadas artes e em determinados períodos e locais com 

importância para a reprodução de sargos e de outros peixes marinhos; 

- sejam desenvolvidos estudos científicos que permitam avaliar a evolução das capturas 

pesqueiras destas espécies e o estado das suas populações nesta região, e que permitam 

identificar os principais períodos e áreas de concentração e reprodução destas e de outras 

espécies de peixes marinhos, de modo a possibilitar a aplicação de medidas que promovam a 

gestão sustentável destes recursos pesqueiros e a conservação marinha no PNSACV. 

Este estudo comparativo releva a importância de conhecer e monitorizar a pesca lúdica no 

PNSACV a nível socioeconómico e ecológico. A pesca à linha de sargo no PNSACV (pelo 

menos na zona algarvia) parece ter uma importância muito superior em relação à de outras 

espécies (na pesca apeada) e em relação à pesca lúdica feita noutras regiões do país. Este 

facto é realçado por ser uma pesca dirigida a arribações no período reprodutivo, podendo 

afetar a população no futuro, pelo que se sugere uma monitorização próxima e eficiente que 

possa informar a gestão deste recurso e deste parque. Para finalizar, deve salientar-se que foi 

observada, efetivamente, uma melhoria generalizada das taxas de captura, em número e em 

peso, entre 2006 e 2018, sendo que esta coincidiu com a implementação de importantes 

medidas de restrição da pesca lúdica, nomeadamente em relação à captura de sargo. 

Além dos resultados destes projetos, foram também apresentados resultados obtidos em 

estudos sobre a pesca lúdica no litoral rochoso alentejano efetuados no projeto PROTECT 

(Castro et al., 2015) e noutros estudos (Castro, 2004; Castro & Cruz, 2009; Costa, 2012; Castro 
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et al., dados não publicados), incluindo no projeto MARSW. Com os resultados apresentados 

foi possível caracterizar as atividades de pesca lúdica no litoral rochoso alentejano e, em 

especial, na costa alentejana do PNSACV, analisando num período recente, mas alargado 

(1994-2019), a variação espacial e temporal da sua intensidade, esforço e rendimento, 

características de pescadores e das atividades pesqueiras que costumam praticar, e opinião de 

pescadores acerca da gestão da pesca e da conservação marinha nesta região. 

Foi observada uma frequente e intensa utilização deste ambiente costeiro, tendo sido diversas 

as espécies-alvo, bem como as motivações dos utilizadores (subsistência alimentar, comércio 

ou recreação). Quando consideradas em conjunto, estas atividades de predação, bem como as 

que não envolveram a predação de organismos marinhos, foram geralmente mais intensas no 

verão, durante a baixa-mar de marés vivas, em dias não úteis, em áreas mais próximas de 

praias arenosas turísticas, e quando o mar estava menos agitado, o vento era menos intenso e 

o céu estava menos nublado. As atividades de marisqueio envolveram maior número de 

pessoas, embora tenham sido exercidas sobretudo em níveis de maré inferiores e quase 

exclusivamente em períodos de baixa-mar, enquanto a pesca à linha foi praticada com maior 

frequência, tanto em baixa-mar como em preia-mar. As principais presas do marisqueio 

entremarés foram o polvo (Octopus vulgaris), a navalheira (Necora puber), o ouriço-do-mar 

(Paracentrotus lividus), o percebe (Pollicipes pollicipes), os burriés (Phorcus e Steromphala), o 

mexilhão (Mytilus galloprovincialis) e as lapas (Patella ulyssiponensis, P. vulgata e P. depressa). 

A pesca à linha, dirigida a diversos peixes teleósteos, envolveu frequentemente a apanha de 

isco durante a baixa-mar. 

A maioria dos pescadores entrevistados exercia a atividade pesqueira com fins recreativos e/ou 

de subsistência alimentar, sem intuitos comerciais, podendo ser considerados maioritariamente 

pescadores lúdicos. Apesar da importância recreativa desta atividade ter sido referida pela 

maioria dos pescadores inquiridos, quase metade afirmou que esta atividade era importante 

para a alimentação própria, da família e/ou de amigos. Esta importância para a subsistência 

alimentar teve uma variação interanual significativa e aumentou com o agravamento da crise 

financeira e económica portuguesa verificada a partir de 2011. 

Além destes fatores económicos, também tiveram impacte em diversas características desta 

atividade as restrições legais ao seu exercício aplicadas desde 2006 na costa continental 

portuguesa e, desde 2009, no PNSACV, incluindo as implementadas a partir de 2011 através 

da publicação do atual Plano de Ordenamento deste parque. 

No caso da intensidade da pesca no litoral rochoso alentejano, analisada no PNSACV e em 

áreas adjacentes durante 15 anos, entre 1994 e 2019, o impacte destas restrições foi variável. 

Em dias não úteis de inverno e primavera, com o mar pouco agitado e durante a baixa-mar de 

marés vivas, quando nesta região é frequente a realização destas atividades de pesca, 

nomeadamente de apanha de marisco e, em especial, de apanha de ouriço-do-mar, a 
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abundância de pescadores não foi diferente em áreas do PNSACV e adjacentes. Este 

resultado sugere que as medidas de conservação marinha aplicadas desde 2009 à pesca 

lúdica neste parque natural não tiveram um impacte importante nesta variação espacial.  

Contrariamente, em dias úteis de verão, também com o mar pouco agitado e durante a baixa-

mar de marés vivas, a abundância total de pescadores foi mais elevada no PNSACV, embora 

no caso da abundância de apanhadores de marisco, este padrão tenha sido observado apenas 

no período de 1994-1999 e em três das quatro áreas amostradas neste parque. É possível que 

esta variação espacial, observada em dias de verão e, assim, de maior utilização turística desta 

região, esteja relacionada com a proximidade de praias arenosas turísticas, maior no caso das 

áreas amostradas no PNSACV, e de acordo com a referida importância deste fator. De 

qualquer modo, o facto de este padrão ter sido observado apenas no período de 1994-1999, no 

caso da abundância de apanhadores de marisco, sugere que as medidas de conservação 

marinha aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste parque natural não tiveram um impacte 

importante nesta variação espacial. 

Por outro lado, as restrições legais aplicadas desde 2006 à pesca lúdica exercida em Portugal 

continental tiveram um impacte importante na abundância total de pescadores e de 

mariscadores, reduzindo-a numa área situada fora do PNSACV (dias não úteis de inverno e 

primavera) ou reduzindo-a dentro e fora deste parque (dias úteis de verão), embora este 

impacte não tenha sido observado na abundância de pescadores à linha e apanhadores de 

isco, e de pescadores submarinos. É possível que esta diferença esteja relacionada com o 

facto de que as restrições impostas à atividade de apanha lúdica de marisco são maiores que 

as aplicadas à pesca à linha lúdica, à apanha lúdica de isco ou à pesca lúdica submarina, 

designadamente ao nível da quantidade permitida por pescador e por dia, dos utensílios 

autorizados e das espécies passíveis de captura. 

O esforço, rendimento e captura total das atividades de pesca mais frequentes e que envolvem 

mais pessoas no litoral rochoso alentejano – o marisqueio e a pesca à linha – não foi diferente 

dentro e fora do PNSACV. Esta ausência de diferenças significativas sugere também que as 

medidas de conservação marinha especificamente aplicadas desde 2009 à pesca lúdica neste 

parque natural não tiveram um impacte importante nesta variação espacial. 

Do mesmo modo, a ausência de variação temporal significativa observada no esforço da 

apanha de marisco, e no rendimento e na captura total do marisqueio e da pesca à linha, 

sugere que as restrições legais aplicadas ao exercício da pesca lúdica, desde 2006 na costa 

continental portuguesa, e especificamente no PNSACV desde 2009, não tiveram um impacte 

importante nestas características. 

Os valores médios globais de captura e rendimento (kg de peso fresco por pescador em 1999 e 

2005-2019, e kg de peso fresco por pescador e por hora em 2005-2019) registados são mais 

elevados na apanha de marisco (2,14 e 1,41, respetivamente) que na pesca à linha (0,72 e 
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0,30, respetivamente). Embora não tenham sido testadas, estas diferenças entre atividades 

podem estar relacionadas com a maior facilidade em capturar invertebrados no marisqueio e 

não deverão ser um resultado da aplicação de restrições legais, atendendo a que o valor de 

peso máximo total de capturas diárias é bastante superior na pesca à linha. A diferença entre 

estes valores médios de captura total e os respetivos valores de peso máximo total de capturas 

diárias (0,5 kg de percebe a 3 kg de mexilhão na apanha de marisco; 7,5 a 10 kg na pesca à 

linha apeada) é bastante mais elevada na pesca à linha. Deste modo, o valor de peso máximo 

total de capturas diárias por praticante de pesca à linha apeada devia ser mais reduzido, 

atendendo a que a captura total desta atividade é geralmente bastante inferior. 

O impacte destas restrições também foi variável na opinião de pescadores acerca da gestão da 

pesca e da conservação marinha nesta região, amostrada anualmente durante 15 anos, entre 

2005 e 2019. 

Foi mantida ao longo do período amostrado a opinião maioritária de que a quantidade de 

pescado obtida neste tipo de pesca diminuiu desde que os pescadores praticam esta atividade, 

ou seja, há mais de vinte anos. É possível que esta diminuição esteja relacionada com a 

redução da quantidade de recursos pesqueiros, não havendo indicação de que a aplicação de 

restrições legais ao exercício da pesca lúdica na costa continental portuguesa e no PNSACV 

tenha tido um impacte importante na opinião a este respeito transmitida pelos pescadores 

entrevistados. 

Quando questionados acerca dos principais fatores que podem prejudicar o rendimento deste 

tipo de pesca, os pescadores referiram maioritariamente a poluição marinha e os arrastões a 

pescar junto à costa. Comparando com respostas dadas às mesmas questões em 2005-2006, 

antes da aplicação das referidas restrições, os pescadores à linha entrevistados em 2007-2011 

referiram com mais frequência fatores como a eficácia da fiscalização da pesca e as leis da 

pesca, o que pode estar relacionado com as maiores restrições legais aplicadas à pesca lúdica 

neste período. A referência à pesca que praticam no litoral rochoso foi minoritária, sugerindo 

que a maioria dos pescadores entrevistados não atribuiu à pesca que pratica um impacte 

importante no respetivo rendimento. Os apanhadores de marisco entrevistados não fizeram 

alguma referência maioritária ao impacte da pesca, mas a maioria dos pescadores à linha 

referiu o impacte da pesca comercial. A atribuição a este fator de um maior impacte no 

rendimento da pesca à linha pode ter estado relacionada com o menor rendimento desta 

atividade, em comparação com o do marisqueio. 

Tendo sido perguntado se alguma medida da referida legislação afetava negativamente a sua 

atividade de pescador na costa alentejana, não houve uma opinião maioritária e foram obtidas 

quase tantas respostas positivas como negativas. Dos pescadores que responderam 

afirmativamente, 11,1% referiram que todas as medidas em causa afetavam negativamente a 

sua atividade de pescador na costa. A maioria dos inquiridos disse concordar com alguma 
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medida desta legislação e, dos que responderam afirmativamente, 40% concordavam com 

todas as medidas em causa. 

Após a implementação, em 2011, de áreas marinhas de proteção total e parcial do tipo I no 

PNSACV, a maioria dos pescadores inquiridos concordou com a criação destas áreas onde a 

pesca lúdica e comercial é parcial ou totalmente interdita, e referiu que estas áreas marinhas 

protegidas não afetavam negativamente a sua atividade de pescador no litoral alentejano. Os 

que concordaram com a proteção destas áreas e justificaram a sua opção referiram, sobre a 

razão ou razões da sua concordância, sobretudo benefícios ecológicos, como a preservação 

de espécies marinhas, o aumento do seu tamanho e abundância, e a proteção da sua 

reprodução, tendo a possibilidade de exportação de biomassa e o consequente aumento do 

rendimento da pesca fora das áreas protegidas também sido referidos como benefícios desta 

proteção. Os que discordaram e justificaram a sua opção referiram diversas razões para a sua 

discórdia, tendo as mais frequentes sido as seguintes (ordem decrescente de número de 

respostas): a pesca lúdica não é prejudicial; a proteção destas áreas devia ser melhorada; a 

proteção destas áreas só beneficia os pescadores profissionais; esta proteção aumenta o 

número de pescadores em áreas não protegidas; o defeso das espécies marinhas é feito pelo 

estado do mar e pelas marés. 

A classificação mais frequente da gestão da área marinha do PNSACV foi “satisfatória”, tendo a 

maioria dos inquiridos afirmado que deveria haver maior participação pública nesta gestão. A 

integração da opinião e da participação de pescadores e de associações de pescadores 

motivou o maior número de respostas acerca de qual seria a melhor forma de aumentar a 

participação pública nesta gestão. Numa anterior questão semelhante, a opção “através da 

cogestão da pesca, em que os pescadores e o órgão gestor partilhariam a responsabilidade 

pela gestão dos recursos pesqueiros através da tomada conjunta de decisões e da realização 

de ações de gestão e fiscalização” foi escolhida por metade dos pescadores e a mais 

escolhida. Noutra questão acerca de que medidas de conservação dos recursos e de gestão 

da pesca deviam ser tomadas, a gestão de certas zonas por parte de associações de 

pescadores foi favoravelmente acolhida pela maioria dos pescadores entrevistados. Como 

referido noutro trabalho em relação à pesca comercial do percebe e a outras pescarias 

comerciais, a cogestão devia ser implementada na área marinha do PNSACV, nomeadamente 

em zonas de pesca de futuras áreas de proteção, envolvendo os pescadores como 

participantes ativos em processos de gestão 

A necessidade de haver informação sobre a referida legislação em painéis ou placas em zonas 

de pesca e interditas à pesca motivou o maior número de respostas à pergunta acerca de 

como poderia ser melhorada a respetiva informação. A sinalização no terreno das áreas 

marinhas de proteção total e parcial do tipo I do PNSACV, criadas em 2011 no âmbito do 

respetivo Plano de Ordenamento, não existe e é necessária para informar no local possíveis 
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utilizadores, como pescadores. Em relação a utilizadores residentes nesta região, esta 

necessidade de sinalização é maior no caso de utilizadores que não têm esta residência, 

possivelmente menos conhecedores da localização destas áreas protegidas e que também 

pescam nesta região, nomeadamente no verão. 

A partir de 2010, a metade ou a maioria dos pescadores afirmou ter sido inspecionada pelas 

autoridades quando pescava no litoral. A frequência de pescadores que afirmaram ter sido 

inspecionados desta forma aumentou a partir de 2007, sendo provável que esta variação esteja 

relacionada com um aumento da intensidade da fiscalização desta atividade pesqueira ocorrida 

após a publicação, em 2006, da primeira portaria que regulamenta o exercício da pesca lúdica 

na costa continental portuguesa sido publicada. Na preparação do presente relatório não foi 

possível obter informação acerca do número de ações de fiscalização da pesca efetuadas na 

região em estudo, assim como da sua variação espacial e temporal, e dos seus resultados. 

Uma minoria (7,6%) dos pescadores que afirmaram ter sido alvo desta inspeção referiram ter 

sido multados no exercício desta atividade, tendo o registo destas multas começado a partir de 

2009, inclusive. Questionados acerca da intensidade da fiscalização da pesca no litoral, os 

pescadores entrevistados não deram uma resposta maioritária. Nos que foram a favor de um 

aumento desta intensidade, foi frequente a opinião de que as restrições legais não são 

cumpridas por alguns ou muitos pescadores e de que é assim necessário haver mais 

fiscalização para que sejam mais cumpridas. A discordância em relação a diversas medidas da 

legislação em causa foi referida por pescadores que defenderam uma diminuição desta 

intensidade. 

Atendendo à elevada importância da pesca lúdica na costa continental portuguesa e, em 

particular, na área marinha do PNSACV, como neste relatório é demonstrado, os estudos 

científicos de avaliação e monitorização da intensidade, esforço e rendimento desta atividade e 

do seu impacto nos recursos marinhos, bem como de análise da opinião dos pescadores sobre 

a gestão em vigor, são necessários para a implementação e melhoria de uma gestão 

adaptativa e integrada que contribua para a sustentabilidade da pesca neste parque natural. 
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3. Pesca comercial marinha no PNSACV 
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3.1. Introdução 

Desde tempos imemoriais que os recursos marinhos da região do litoral alentejano e sudoeste 

algarvio assumiram um importante papel no dia-a-dia dos seres humanos como recursos 

valiosos para a sua subsistência, o que está bem testemunhado no registo arqueológico da 

região, como se pode constatar pela presença de fábricas romanas de preparados de peixe em 

Sines e na Ilha do Pessegueiro, dos séculos I a IV, ou mesmo do povoado islâmico sazonal de 

pescadores da Ponta do Castelo, em Aljezur, datado dos séculos XII-XIII. Com o evoluir dos 

tempos, o desenvolvimento do comércio, aliado ao reconhecimento do alto valor económico e 

qualidade dos recursos vivos marinhos desta região, e a grande demanda proteica inerente ao 

crescimento das populações humanas, deram lugar ao desenvolvimento de um novo e 

importante sector económico na região – a pesca comercial. 

Quando a pesca é desenvolvida com fins comerciais existe, naturalmente, um acréscimo 

significativo de intensidade e esforço, muitas vezes dirigido a um número mais reduzido de 

espécies (Siegfried et al., 1994). Na área marinha do PNSACV, a pesca comercial é 

maioritariamente desenvolvida por embarcações de pequenas dimensões que operam 

frequentemente com várias artes de pesca (multiartes), por forma a tirar o maior partido de 

cada dia de faina, em função das condições oceanográficas e da variabilidade natural dos 

habitats e suas comunidades biológicas. É frequente, contudo, esta atividade envolver 

sobretudo a pesca com armadilhas e com palangre (figuras 3.1.1 e 3.1.2), explorando mais 

intensamente os recifes rochosos e áreas limítrofes, onde se podem capturar espécies com 

maior interesse comercial.  

 

 

Figura 3.1.1– a) preparação do palangre – iscagem dos anzóis; b) captura de um sargo com palangre 
(fotografias de João Pedro Marques). 

 

Assim, as espécies mais exploradas nas áreas marinhas subtidais do PNSACV, além de 

algumas espécies pelágicas como a cavala (Scomber colias) e a sardinha (Sardina pilchardus), 

são o polvo (Octopus vulgaris), o safio (Conger conger), a abrótea (Phycis phycis), o robalo-
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legítimo (Dicentrarchus labrax), os sargos (Diplodus spp.) e outros esparídeos (Pagellus spp.), 

e a santola (Maja brachydactyla; Gonçalves, 2000; Castro, 2004; Viegas, 2013; Castro et al., 

2015; Pereira, 2018). Uma outra componente da pesca comercial é a apanha comercial de 

marisco, intensamente praticada no litoral rochoso deste parque e cujas capturas 

predominantes e mais valiosas são as do percebe (Pollicipes pollicipes; Cruz, 1995; Castro, 

2004). 

 

 

Figura 3.1.2– a) preparação de armadilhas – iscagem; b) captura de polvo com armadilha (fotografias de João P. 
Marques e Filipa Silva; (a) e (b), respetivamente). 

 

Alguns estudos deram um contributo importante para a caracterização da pesca comercial 

praticada nesta região costeira, incluindo aspetos socioeconómicos, biológicos e ecológicos 

(Canário et al., 1994; Universidade de Évora, 1994; Cruz, 1995; Silva et al., 1998; Gonçalves, 

2000; Castro, 2004; Viegas, 2013; Castro et al., 2015; Pereira, 2018). No passado, alguns 

destes estudos apontaram a exploração de algumas espécies no PNSACV com níveis de 

intensidade preocupantes ou, no mínimo, a necessitarem de uma especial atenção, 

nomeadamente: 

- o búzio (Charonia lampas), a lagosta (Palinurus elephas), o percebe, o besugo (Pagelus 

acarne), a choupa (Spondyliosoma cantharus), o salmonete-legítimo (Mullus surmuletus) e o 

sargo-legítimo (Diplodus sargus), consideradas intensamente exploradas, tendo sido 

aconselhado o não aumento do esforço de pesca dirigido à captura destas espécies; 

- o pargo-legítimo (Pagrus pagrus), a bica (Pagellus erythrinus) e a safia (Diplodus vulgaris), 

cujas populações foram consideradas como estando em perigo de sobre-exploração, 

consideraram-se como devendo ser alvo urgente da tomada de medidas com vista à 

diminuição do esforço de pesca a elas dirigido; 

- o robalo-legítimo, cuja população foi considerada sobre-explorada, tendo sido considerada 

urgente a tomada de medidas com vista à diminuição do esforço de pesca lhe que era dirigido. 
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Portos de pesca, postos de primeira venda de pescado e outras infraestruturas 

associadas 

Na costa alentejana existem seis portos de pesca: Sines, Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, 

Lapa de Pombas (Almograve), Entrada da Barca (Zambujeira do Mar) e Azenha do Mar, mas 

apenas quatro têm lota ou posto de vendagem. Os portos com lota ou posto de vendagem são 

atualmente geridos pela DOCAPESCA.  

Os portos de Porto Covo e de Lapa de Pombas não têm local para venda do pescado, apenas 

têm uma área de abrigo para as embarcações, alguns armazéns para aprestos e uma rampa 

de varadouro. No caso de Porto Covo, o porto está ainda equipado com um guincho para 

elevação de embarcações (figura 3.1.3). 

 

Figura 3.1.3– Portos de pesca de Porto Covo (à esquerda) e Almograve (Lapa de Pombas). Fotografias de Filipa 
Silva (à esquerda) e Vítor Oliveira. 

 

O porto de Sines é o maior porto de pesca desta região, recebe a maioria do pescado nela 

descarregado e alberga a maior parte da frota registada na respetiva jurisdição marítima. É 

composto por uma área de abrigo para amarração das embarcações (fundeadouro), dois cais 

de descarga, um para as descargas da pesca do cerco, com uma área acostável de 85 m e 

meios elevatórios, e outro para desembarques dos restantes tipos de pesca, com 50 m de cais 

acostável. Possui ainda cais de abastecimento, de embarque e desembarque, de reparação e 

manutenção, uma zona de pequenas reparações, uma rampa de varadouro, lota, serviços 

administrativos, armazéns de comerciantes, armazéns de aprestos, instalações de apoio e 

escritórios, local para venda de gelo e posto de abastecimento de combustível, assegurando 

ainda o acesso a água potável, energia elétrica, armazenagem frigorífica para refrigerados e 

instalações para preparação de encomendas (figura 3.1.4). 
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Figura 3.1.4– Portos de pesca de Sines (à esquerda) e Vila Nova de Milfontes (Portinho do Canal). Fotografias de 
Paulo Mestre (à esquerda) e Alcáçovas Outdoor. 

 

O porto de pesca de Vila Nova de Milfontes, o segundo maior desta região, é composto por um 

fundeadouro, um cais acostável com escadas de acesso para embarque e desembarque, um 

cais para abastecimento de combustível, um cais de descargas, uma rampa de varadouro, 

armazéns de aprestos, lota, serviços administrativos e local para venda de gelo (figura 3.1.4). 

Os portos da Zambujeira e da Azenha do Mar contêm apenas um fundeadouro, uma rampa de 

varadouro com um sistema de tração composto por guinchos, cabos e vigas para retirar as 

embarcações da água, um posto de venda do pescado descarregado e acesso a água potável 

e gelo (figura 3.1.5). 

 

  

Figura 3.1.5– Portos de pesca da Zambujeira do Mar (Entrada da Barca; à esquerda) e Azenha do Mar. Fotografias 
de Joli - Wine & Food Activist (à esquerda) e Mário Trindade. 

 

Principais bancos de pesca 

O conhecimento da atividade geoespacial das embarcações de pesca artesanal é vulgarmente 

escassa e insuficiente, particularmente para o planeamento e ordenamento do espaço marítimo 

(Gaspar et al., 2010) na perspetiva da sua valorização e salvaguarda de acordo com a atual 

legislação (Lei n.º 17/2014, de 17 de abril; estabelece as bases da política de ordenamento e 
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de gestão do espaço marítimo nacional.). Esta realidade é mais patente em locais afastados e 

longe dos grandes centros populacionais e piscatórios, como é em grande medida a costa 

sudoeste alentejana e vicentina. De facto, decorrente do seu maior isolamento 

comparativamente a outras regiões, a zona costeira do sudoeste alentejano e da costa 

vicentina terá um menor esforço de pesca associado, mas será sobretudo menos conhecida e 

fiscalizada na sua atividade piscatória artesanal. 

No presente relatório são apresentadas metodologias usadas e resultados obtidos nos projetos 

PESCAMAP (Gonçalves et al., 2015), PRESPO (Gaspar et al., 2010), PROTECT (Castro et al., 

2015) e MARSW. Tendo em consideração que o projeto PESCAMAP foi da autoria do grupo de 

investigação do CCMAR e que os dados de base do projeto PRESPO se encontram 

disponíveis em relatório publicado, foi possível reavaliar os dados obtidos em ambos, de 

acordo com as metodologias que se considerou serem mais apropriadas. 

 

Gestão da pesca comercial marinha no PNSACV 

O Plano de Ordenamento do PNSACV (POPNSACV) vigora desde 1995 (decreto regulamentar 

n.º 33/95, de 11 de dezembro) e a sua revisão foi publicada na resolução de Conselho de 

Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro. Este novo plano incluiu a criação do Parque Marinho 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PMSACV), com diversas medidas de gestão desta 

área marinha, nomeadamente sobre o exercício da pesca comercial. Desde logo, ficou 

estabelecido que a prática da pesca comercial na área marinha do parque até 1 milha náutica 

(1 852 m) da costa é limitada a embarcações que, cumulativamente, sejam: 

- licenciadas para operar na área do PNSACV e detentoras de licença especial emitida pela 

“Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura” (agora, Direção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos); 

- de pesca local e costeira registadas nas capitanias de Sines e Lagos e na Delegação 

Marítima de Sagres, licenciadas no ano de 2010 para o exercício da pesca e com atividade 

comprovada nos últimos 12 meses (relativamente à data do referido decreto regulamentar) ou 

outras construídas em sua substituição desde que pertençam ao mesmo proprietário.  

Para lá de 1 milha náutica da costa, estabeleceu-se que vigora a lei geral da pesca. Neste 

documento estabeleceu-se ainda que a área marinha do PNSACV se estende até 2 km da 

linha de costa. Quer isto dizer que uma faixa com 148 m de largura ao longo do limite oeste do 

parque ficou apenas sob vigência da lei geral da pesca, no que toca ao licenciamento para 

prática da pesca comercial. 

Em toda a área marinha do PNSACV, incluindo na faixa referida, é também proibido exercer 

toda e qualquer pesca de arrasto, incluindo arrasto de fundo e uso de ganchorra e artes 
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envolventes-arrastantes, como a xávega, bem como a detenção a bordo destas artes de pesca, 

salvo se devidamente estivadas e em condições que não permitam a sua imediata utilização. 

O POPNSACV estabeleceu ainda um zonamento desta área marinha, designando três tipos de 

áreas com diferentes níveis de restrição à pesca comercial: as áreas de proteção total e parcial 

de tipo I (áreas de proteção acrescida), onde a pesca comercial é totalmente interdita, exceto a 

apanha comercial do percebe nas arribas da costa; e as áreas restantes ou de proteção 

complementar, com restrições à operação de embarcações costeiras até 1 milha náutica da 

costa, nomeadamente: 

- de cerco, com permissão para operar apenas a partir de 0,25 milhas náuticas de distância à 

linha de costa e em profundidades superiores a 20 m; 

- de palangre de fundo, com permissão para operar apenas a partir 0,5 milhas náuticas de 

distância à linha de costa. 

É de salientar que as áreas de atuação das restantes artes de pesca são regulamentadas a 

nível nacional pela lei geral da pesca. 

No POPNSACV estabeleceu-se ainda a proibição da colheita, captura ou detenção de 

exemplares de mero-legítimo (Epinephelus marginatus) em todo o parque. Quanto à apanha 

comercial, a portaria n.º 385/2006, de 19 de abril, regulamenta desde 2006 a exploração do 

percebe no PNSACV, no que respeita a períodos de defeso, tamanho mínimo e limites de 

captura.  

Como já referido, vigoram também nesta área marinha as leis de âmbito nacional, quer no que 

concerne à regulamentação das artes de pesca (número, dimensões, períodos de defeso e 

áreas de interdição), quer no que toca às espécies e organismos cuja captura é permitida 

(tamanhos mínimos, períodos de defeso e espécies proibidas). 

Estas medidas de proteção marinha e dos recursos pesqueiros do PMSACV, criado em 2011, 

bem como outras restrições à pesca comercial e lúdica aplicadas neste parque desde 2006 

(tabela 2.1.2), podem ter como resultado um aumento dos desembarques da pesca comercial 

de determinadas espécies em portos desta região, relacionado com a dispersão de exemplares 

a partir de áreas de proteção acrescida e que ficam assim disponíveis para a pesca 

(exportação de biomassa) e/ou com o aumento da dimensão dos exemplares capturados por 

ter sido possível viverem mais tempo nessas áreas de proteção acrescida. 

Com vista à caracterização da pesca comercial marinha no PNSACV, nesta secção pretende-

se apresentar e discutir resultados de estudos sobre o mapeamento de bancos de pesca, os 

desembarques, as capturas e o esforço de pesca, a opinião de pescadores sobre as respetivas 

medidas de gestão e conservação, e efeitos destas medidas na atividade pesqueira. 
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3.2. Metodologia 

3.2.1. Mapeamento de bancos de pesca 

Projetos PESCAMAP e PRESPO 

Dois estudos realizados na última década tiveram como um dos principais objetivos o 

levantamento e o conhecimento dos bancos de pesca locais e costeiros da costa portuguesa, 

designadamente os projetos PRESPO (2009-2010; Gaspar et al., 2010) e PESCAMAP (2015; 

Gonçalves et al., 2015). Ambos identificaram os principais bancos de pesca costeiros, sendo 

que o primeiro projeto foi realizado numa escala de âmbito nacional e por isso cobriu toda a 

área do PNSACV. O projeto PESCAMAP foi, pelo contrário, de âmbito regional e estendeu-se 

parcialmente no PNSACV, particularmente na área entre o Burgau e a Arrifana. No presente 

relatório é apresentada uma nova análise de dados obtidos nestes dois projetos, feita no 

âmbito do projeto MARSW e adaptada à área marinha do PNSACV, que também contribui para 

a sua harmonização e para facilitar a comparação destes dados. 

Na elaboração de ambos os projetos foi primeiro essencial definir o que se considera ser a 

pequena pesca costeira. O projeto PRESPO utilizou o enquadramento dado pela legislação 

nacional (decreto regulamentar n.º 43/87, de 17 de julho, e suas alterações), nomeadamente 

ao considerar unicamente a frota local constituída por embarcações de comprimento fora-a-fora 

(CFF) até 9 m (Gaspar et al., 2010). O projeto PESCAMAP utilizou genericamente o contexto 

dado pela Comissão Europeia para Portugal e adotada pela Direcção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) na divulgação de dados da pesca 

(Gonçalves et al., 2015). Para ambas as instituições, a pequena pesca costeira é constituída 

por embarcações que utilizam artes fixas (e.g. covos, alcatruzes, redes de emalhar, redes de 

tresmalho, murejonas) e têm menos de 12 m, sendo fundamentalmente usadas na captura de 

espécies pelágicas e demersais. Assim, em termos concretos e para o efeito do projeto 

PESCAMAP, considerou-se a pequena pesca costeira como a que é exercida por embarcações 

de comprimento de fora a fora inferior a 12 m e que utilizam artes fixas (Gonçalves et al., 2015). 

Os bancos de pesca da frota costeira constituída por cercadoras foram igualmente avaliados 

por ambos os projetos, bem como a atividade exercida pelas embarcações que pescam com 

ganchorra. Aquela frota é constituída por embarcações que praticam a arte de cerco ativo, 

dirigida particularmente à captura de sardinha, cavala e carapau. Na sua maioria, este 

segmento possui embarcações entre 15 e 25 m, operando essencialmente até 12 milhas da 

costa. A ganchorra é utilizada na captura de espécies de moluscos bivalves, normalmente 

muito valorizados nos mercados, como a conquilha (Donax trunculus) e o pé-de-burrinho 

(Chamelea gallina). 
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Pequena pesca costeira (projetos PESCAMAP e PRESPO) 

Foi utilizada em termos genéricos a metodologia designada em língua inglesa por map-based 

interviews (Léopold et al., 2014) e que consiste na exibição, em entrevistas presenciais, de um 

mapa com pontos de referência da costa bem conhecidos pela generalidade dos pescadores e 

com uma quadrícula definida, onde é solicitado a pescadores inquiridos que indiquem as áreas 

principais de pesca.  

As zonas esboçadas pelos pescadores inquiridos foram convertidas em áreas no formato 

vetorial (shapefile) em ambiente de sistema de informação geográfica (SIG) no software livre 

QGIS 3.4.12 Madeira (QGIS Development Team, 2019; figura 3.2.1.1). 

 

 

Figura 3.2.1.1- Mosaico apresentando as áreas de pesca desenhadas pelos mestres e pescadores 
nos inquéritos, depois de serem transformadas em áreas no formato vetorial em ambiente SIG 
(método: map-based interviews). Fonte de dados: projeto PESCAMAP. 

 

Seguidamente, as áreas de pesca individuais foram transformadas em formato raster com a 

dimensão total da área de estudo e com uma resolução de 0,5 milhas náuticas. Dada a 
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quantidade de áreas obtidas, foi necessário elaborar um modelo que permitisse a realização 

em série de muitas “rasterizações” em simultâneo, usando várias ferramentas do QGIS 

(Processing Toolbox). 

Para cada inquérito, e para cada polígono definido como área de pesca (Figura 3.2.1.1), foi 

atribuído o valor unitário 1 (presença de pesca), enquanto às restantes zonas foi-lhes atribuído 

o valor zero (ausência de pesca). Através da utilização da aplicação Raster calculator do QGIS 

foi possível realizar os cálculos necessários para obter os mapas finais dos bancos de pesca 

(Figura 3.2.1.12), que apresentam o resultado em termos de número de convergência ou 

preferência pelos mestres inquiridos. 

 

 

Figura 3.2.1.1- Ilustração do método de cálculo com dados espaciais em formato 
raster usado no cálculo dos bancos de pesca da pequena pesca costeira (Gonçalves 
et al., 2015). 

 

O projeto PRESPO utilizou também a estratégia das entrevistas presenciais referidas 

anteriormente. Além de possibilitar a identificação dos bancos de pesca utilizados pelas 

principais artes, este projeto possibilitou identificar e enquadrar espacialmente os diferentes 

métiers utilizados na costa portuguesa. Uma vez que não houve acesso aos dados individuais 

obtidos em cada inquérito, mas sim aos mapas individualizados por métier, o resultado final 

apresentado foi a combinação dos respetivos bancos identificados. Os mapas dos bancos de 

pesca utilizados em cada métier foram digitalizados e convertidos em áreas no formato vetorial 

em ambiente SIG e posteriormente tratados de acordo com a metodologia referida 

anteriormente (Figura 3.2.1.1). 
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Pesca costeira (projetos PESCAMAP e PRESPO) 

Na identificação e elaboração de mapas de pesca da frota do cerco foram estabelecidas duas 

estratégias complementares. Em primeiro lugar, foram utilizados os dados adquiridos através 

do método das entrevistas presenciais descritas previamente e, em segundo lugar, através da 

utilização de dados do sistema AIS (Automatic Identification System). O AIS é um sistema de 

identificação e monitorização de tráfego marítimo que tem como principal objetivo melhorar a 

segurança da navegação, evitando colisões e salvaguardando a vida humana e a proteção 

ambiental.  

De acordo com a legislação nacional e comunitária (decreto-lei n.º 180/2004, de 27 de julho, 

alterado pelo decreto-lei n.º 52/2012, de 7 de março; institui um sistema comunitário de 

acompanhamento e de informação do tráfego de navios), todas as embarcações de pesca 

portuguesas com comprimento de fora-a-fora superior a 15 m são obrigadas, desde meados de 

2014 (Portaria n.º 286-D/2014), salvo em determinadas exceções configuradas na lei, a utilizar 

um Sistema de Identificação Automático (AIS). O transdutor instalado nas embarcações foi 

concebido para receber e/ou transmitir informação VHF, designadamente a identidade do navio 

(MMSI), rumo, velocidade, hora do dia e posição geográfica (Hoye et al., 2008). A transmissão 

pode desenrolar-se em períodos curtos que podem variar proporcionalmente (2-10 segundos a 

3 minutos) à velocidade de deslocação da embarcação (Ristic et al., 2008), i.e., com uma 

resolução bastante superior ao sistema VMS (Vessel Monitoring System) disponível. 

De acordo com os mesmos decretos regulamentares, a embarcação deve manter o sistema 

AIS ligado, podendo desligá-lo unicamente em situações que impliquem a segurança fora das 

águas sob jurisdição nacional ou que as normas internacionais específicas prevejam para 

proteção de informações da navegação. 

Dada a característica do sinal de rádio, a informação transmitida pelas embarcações pode ser 

rececionada por uma antena privada dedicada para o efeito. Neste trabalho foram usados 

dados recolhidos pela equipa de investigação do CCMAR para o projeto PESCAMAP no 

período compreendido entre agosto de 2013 e julho de 2014 (Gonçalves et al., 2015; Figura 

2.2.1.3). Dados recentes continuam a ser compilados e serão avaliados em futuros trabalhos. 

No mapeamento dos bancos de pesca utilizando os dados de AIS, a densidade de pontos foi 

interpolada através da utilização do método designado em língua inglesa por Kernel Density 

Estimation. Uma vez que somente uma parte das embarcações desta frota possui qualquer um 

dos sistemas de monitorização, a sua atividade somente pode ser documentada de forma 

parcial do ponto de vista espacial usando unicamente o sistema AIS. A alternativa neste caso é 

também a utilização da metodologia do inquérito presencial anteriormente apresentada. 



 

134

 

Figura 2.2.1.3- Mapa da informação de AIS (Automatic Identification System) 
recolhida de dezassete cercadoras que pescaram no barlavento algarvio 
entre agosto de 2013 e julho de 2014 (fonte de dados: projeto PESCAMAP). 

 

Projetos PROTECT e MARSW (costa alentejana do PNSACV) 

No âmbito do projeto PROTECT – Estudos científicos para proteção marinha na costa 

alentejana, que decorreu entre 2010 e 2014 (Viegas, 2013; Castro et al., 2015) e, 

concretamente na tarefa que consistiu na avaliação das capturas comerciais e do esforço de 

pesca na região alentejana do PNSACV, realizaram-se 77 embarques para acompanhamento 

desta atividade: 57 embarques entre Sines e o Cabo Sardão, e 20 embarques entre o Cabo 

Sardão e Odeceixe. Em cada embarque recolheu-se informação relativa às atividades da faina, 

incluindo o tipo e as características das artes de pescas empregues, capturas, rejeições e 

localização geográfica dos lances. Com esta informação foi possível construir mapas de 

intensidade de pesca por arte de pesca utilizada. 

  



 

135

3.2.2. Desembarques – estatísticas oficiais 

Evolução da frota e de desembarques totais, por região e espécie (1997-2017) 

Neste estudo pretendeu-se caracterizar a pesca comercial no PNSACV e em regiões 

adjacentes, de modo a contribuir para a avaliação do modo como o PNSACV influencia a 

pesca na zona do SW alentejano e da costa vicentina. Para tal, primeiramente fez-se uma 

caracterização da pesca comercial costeira e local relativa ao exercício desta atividade a partir 

dos portos de pesca do PNSACV e de portos adjacentes. Esta caracterização foi baseada em 

dados provenientes da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

(DGRM), que discriminavam os desembarques de espécies por porto, tipo de embarcação, 

classe de comprimento das embarcações e artes de pesca, no período de 1997 a 2017 (21 

anos). 

Nesta análise, os portos de pesca de Portimão e Setúbal são os mais afastados do PNSACV. O 

propósito de usar estes portos tem como objetivo ter dois portos que possam servir de algum 

modo, como controlo (um a norte do PNSACV e outro a este), assumindo que o eventual efeito 

de reserva não é facilmente detetado nestes portos devido à sua distância em relação a esta 

zona de proteção. Relativamente aos portos que podem sofrer diretamente com a 

implementação de uma zona de proteção no PNSACV, foram selecionados os de Lagos e 

Sines como os que estão próximos dos limites deste parque, e os portos do PNSACV de 

Burgau, Salema, Sagres, Carrapateira, Arrifana, Azenha do Mar, Vila Nova de Milfontes e 

Almograve. 

Devido ao facto de que os dados de desembarques efetuados nalguns dos portos mais 

pequenos são pouco consistentes ao longo do período estudado, e com o objetivo de facilitar o 

estudo e a caracterização da pesca comercial nesta zona, decidiu-se agrupar os dados destes 

portos com os dos portos mais próximos que apresentassem consistência de dados ao longo 

deste período. Desta forma, os dados de desembarque dos portos de Burgau, Salema, 

Carrapateira e Arrifana foram agrupados aos do porto de Sagres, e os dados de desembarque 

no porto de Almograve foram agrupados aos do porto de Vila Nova de Milfontes. Os portos da 

Azenha do Mar e da Zambujeira, embora de reduzidas dimensões, mantiveram consistência 

nos desembarques ao longo do período estudado, pelo que foram analisados individualmente. 

Os dados provenientes da DGRM discriminam o tamanho das embarcações por classes, sendo 

estas: “menor de 7 m”, “entre 7 e 9 m”, “entre 9 e 15 m” e “maior de 15 m”. Para que a 

visualização dos dados analisados se tornasse mais simples, e como as embarcações de 

pesca local têm até 9 m, decidiu-se agrupar a informação das classes de tamanho “menor de 7 

m” e “entre 7 e 9 m” numa única classe “menor de 9 m”. 

Nem todos os dados de embarcações e desembarques obtidos nestes portos foram usados. 

Sendo que o objetivo deste estudo é analisar o efeito da implementação de uma área marinha 
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protegida na pesca comercial, decidiu-se não incluir nesta análise dados de embarcações e 

desembarques da arte de arrasto. Isto deve-se ao facto de que as embarcações que operam 

esta arte não poderem operar a menos de 6 milhas náuticas da costa, segundo a portaria n.º 

1102/2000, de 22 de novembro. Como tal, estas embarcações, segundo a lei em vigor, não 

podem operar no PNSACV, cuja área marinha é definida até 2 km da linha de costa (cerca de 

1,1 milhas náutica), pelo que só os dados referentes às embarcações registadas como 

polivalentes e cercadoras foram usados neste estudo.  

Feito o tratamento dos dados acima descritos, procedeu-se à caracterização geral da pesca 

comercial nos portos enunciados, tendo em conta dois parâmetros fundamentais: a variação do 

número de embarcações, artes usadas e classes de tamanhos a desembarcar por porto; e a 

variação das descargas totais por classe de comprimento ao longo do mesmo período. 

 

Frota, licenças e descargas na costa alentejana (2007-2018) 

No âmbito da tarefa mencionada no ponto anterior, que consistiu na avaliação das capturas 

comerciais e esforço de pesca na região alentejana do PNSACV, procedeu-se a uma 

caracterização prévia global da frota pesqueira que opera na região do Alentejo (Viegas, 2013; 

Castro et al., 2015). Para isso, recorreu-se a estatísticas oficiais cedidas pela Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), relativamente às características 

das embarcações de pesca registadas na Capitania do Porto de Sines e também na Delegação 

Marítima de Sagres da Capitania do Porto de Lagos, em 2012 (tipologias de embarcação, artes 

de pesca licenciadas e porto de registo), já que, dada a sua proximidade em relação aos portos 

mais meridionais da costa alentejana, este último porto integra nos seus registos embarcações 

a operar a partir dos portos alentejanos. 

Adicionalmente, no âmbito de uma tese de doutoramento desenvolvida no decorrer do projeto 

PROTECT (Pereira, 2018), foi realizada uma análise comparativa das estatísticas de pesca do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e da DGRM entre os períodos de pré-implementação 

(2007-2010) e pós-implementação (2011-2014) do POPNSACV. Esta análise foi feita com 

recurso às estatísticas oficiais de pesca do INE, relativas à jurisdição marítima de Sines 

(engloba toda a área de estudo da costa alentejana do PNSACV) e às jurisdições limítrofes de 

Setúbal, a norte, e Portimão, a sul. A nível local, isto é, relativamente à área de estudo, a 

avaliação foi feita com recurso a dados fornecidos pela DGRM e relativos a cada porto com lota 

ou posto de vendagem da área de jurisdição marítima de Sines (Sines, Vila Nova de Milfontes, 

Zambujeira do Mar e Azenha do Mar). 
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3.2.3. Capturas e esforço de pesca – questionários e observações a bordo 

Como referido anteriormente, no âmbito do projeto PROTECT foram avaliados, entre 2011 e 

2013, capturas, rejeições, rendimento e esforço de pesca da frota pesqueira local e costeira a 

operar na região alentejana da área marinha do PNSACV (Viegas, 2013; Castro et al., 2015). 

Com esta informação pretendeu-se proceder a uma análise espácio-temporal do impacte da 

implementação do POPNSACV a partir de 2011 na atividade da pesca na região, na medida 

em que incluiu, entre outras restrições, a proibição da pesca comercial nas áreas de proteção 

total e parcial de tipo I deste parque, excetuando-se neste último caso a apanha comercial de 

percebe nas arribas da costa. 

Primeiramente, procedeu-se à caracterização da frota pesqueira operante no PNSACV. Para 

isso procedeu-se a uma caracterização prévia global da frota registada na Capitania do Porto 

de Sines e na Delegação Marítima de Sagres da Capitania do Porto de Lagos, com recurso a 

estatísticas oficiais, como já descrito anteriormente (ver secção 3.2.2). Com recurso à listagem 

dos membros da Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste 

Alentejano e da Costa Vicentina (AAPACSACV) e seus contactos, cedidos pela respetiva 

direção, realizaram-se inquéritos aos mestres das embarcações. De acordo com essa listagem 

e com os dados oficiais, entre setembro de 2011 e janeiro de 2012 realizaram-se 78 inquéritos 

preliminares, presenciais e telefónicos, a mestres de embarcações de pesca comercial local ou 

costeira a operar a partir dos cinco portos de pesca alentejanos (Sines, Porto Covo, Vila Nova 

de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar), e a mestres em atividade a 

partir do porto de pesca da Arrifana, dada a proximidade deste porto em relação ao limite sul da 

área marinha da costa alentejana. Com estes inquéritos foi possível aferir que mestres 

operavam efetivamente na área marinha alentejana do PNSACV, que artes de pesca 

operavam, em que áreas operavam e quais teriam disponibilidade para colaborar no estudo, 

quer através da resposta quinzenal a inquéritos telefónicos, quer através da permissão do 

embarque pontual de observadores. 

Com toda a informação reunida, selecionaram-se, de forma aleatória estratificada, 32 

embarcações de pesca local (24 embarcações na área norte e 8 na área sul; ver adiante) que 

operavam no PNSACV e cujos mestres se demonstraram disponíveis para colaborar no estudo. 

Esta seleção foi feita de acordo com a tipologia (embarcações costeiras – com 9 m de 

comprimento ou mais; embarcações locais – com menos de 9 m de comprimento), de acordo 

com as artes utilizadas (multiartes – mais do que uma arte; redes – de emalho ou tresmalho; 

armadilhas – de gaiola; anzol – palangre; cerco) e de acordo com a área geográfica do porto a 

partir do qual cada embarcação operava (área norte – entre Sines e o Cabo Sardão, i.e., Sines, 

Porto Covo, Vila Nova de Milfontes e Almograve; área sul – entre o Cabo Sardão e Odeceixe, 

i.e., Zambujeira do Mar e Azenha do Mar). 
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O acompanhamento das atividades dos mestres das embarcações selecionadas decorreu de 

forma faseada, em 2011/2012 na região norte e em 2012/2013 na região sul. Por forma a 

avaliar o esforço de pesca, foram realizados inquéritos telefónicos quinzenais aos mestres 

destas mesmas embarcações ao longo de um ano. A avaliação das capturas, rejeições e 

vendas de pescado em lota resultou da observação direta da atividade a bordo das 

embarcações selecionadas em dois períodos distintos de amostragem: inverno marítimo 

(outubro a março) e verão marítimo (abril a setembro), tendo sido planeada a realização de 60 

observações a norte e 24 a sul, equitativamente distribuídas por cada período de amostragem. 

Com recurso a protocolos usados a este respeito no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

previamente adaptados, em cada observação procedeu-se à caracterização da viagem 

efetuada, identificação e caracterização das áreas de faina, caracterização da operação de 

pesca, incluindo descrição das artes utilizadas e do número de lances, e por fim, identificação, 

contagem, medição e/ou pesagem do pescado capturado, rejeitado e vendido em lota.  

Presentemente, no âmbito do projeto MARSW, está a ser utilizada precisamente a mesma 

abordagem metodológica para reavaliar, entre 2019 e 2020, capturas, rejeições, rendimento e 

esforço de pesca da frota pesqueira local e costeira a operar na região alentejana da área 

marinha do PNSACV. No entanto, como esta atividade está ainda em curso, optou-se por não 

apresentar no presente relatório os resultados parcelares obtidos até ao momento. 

 

3.2.4. Perceções e opiniões de pescadores 

Entre julho de 2012 e julho de 2013, no âmbito do projeto PROTECT, procedeu-se a uma 

caracterização socioeconómica do setor da pesca comercial da costa alentejana e a uma 

sondagem da opinião dos pescadores desta região relativamente à legislação e gestão 

aplicada ao exercício desta atividade no PNSACV. Para isso foram efetuados 77 inquéritos 

presenciais em diferentes portos da costa alentejana, nomeadamente em Sines, Porto Covo, 

Vila Nova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar. 
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3.2.5. Efeitos de medidas de conservação 

Desembarques de pesca polivalente e de cerco (2005-2017) 

Esta análise foi baseada em dados de desembarques em lota efetuados entre 2005 e 2017. 

Estes dados foram fornecidos pela DGRM e são relativos a todas as lotas e todos os postos de 

vendagem do continente português com dados anuais de descarga por embarcação e por 

espécie ou grupos de espécies. 

Com o objetivo de analisar eventuais efeitos da proteção do PMSACV na pesca comercial, 

iniciada em 2011 (resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011), consideraram-se nesta 

análise dois períodos, um anterior (2005-2010) e outro posterior (2011-2017) à criação deste 

parque marinho. 

De modo a obter informação sobre desembarques realizados no PMSACV foram selecionados 

os seguintes portos de pesca: Sagres, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira, Arrifana, Azenha do 

Mar, Almograve, Salema, Burgau, Sines e Lagos. Estes portos foram classificados na categoria 

“dentro” para efeitos de análise. Na categoria “fora” foram utilizados os dados de 

desembarques relativos aos portos de pesca de Portimão e Setúbal. 

O impacto na pesca do efeito de proteção poderá ser diferente em função do tipo de arte e 

também do tamanho da embarcação, visto que estas variáveis condicionam a capacidade de 

pescar mais ou menos longe de um determinado porto de abrigo. Assim, optou-se por analisar 

o efeito de proteção na pesca local, exercida com embarcações inferiores a 9 m e de pesca 

polivalente, excluindo a pesca de arrasto e as embarcações de pesca costeira que tipicamente 

pescam fora deste parque. Analisou-se igualmente a pesca de cerco no caso das espécies que 

tipicamente são capturadas com esta arte neste parque. Os portos que tiveram desembarques 

anuais inferiores a 120 kg de cada espécie foram eliminados nesta análise. 

Os dados de desembarques foram estandardizados por desembarques por embarcação e por 

ano, e o rendimento foi calculado como o total em peso capturado de uma determinada espécie 

num porto durante um ano, dividido pelo número total de dias de desembarque ocorrido nesse 

mesmo porto por todas as embarcações que desembarcaram a mesma espécie (unidade: kg 

por dia de desembarque no ano em questão). 

A escolha das espécies a utilizar como referência obedeceu aos seguintes critérios: terem 

estatuto de proteção (no PMSACV, nacional ou internacional); representarem os métiers 

utilizados neste parque e fora deste pela frota local; e haver disponibilidade de dados a elas 

referentes. Assim, as espécies ou grupos de espécies em estudo são, seguindo a 

nomenclatura presente nos dados de desembarque em lota: Sargos (Diplodus spp., Diplodus 

sargus, Diplodus cervinus, Diplodus puntazzo), Safia (Diplodus vulgaris), Dourada (Sparus 

aurata), Robalos (Dicentrarchus spp., Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus), Corvina 

(Argyrosomus spp., Argyrosomus regius), Abróteas (Phycis spp., Phycis phycis, Phycis 
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blennoides), Congro (Conger conger), Moreia (Muraenidae), Bodião (sobretudo Labrus 

bergylta), Língua (Dicologlossa cuneata), Linguado Legítimo (Solea solea), Linguado da Areia 

(Pegusa lascaris), Raias (Raja spp., Raja clavata, Raja circularis, Raja undulata, Raja 

montagui, Raja brachyura, Leucoraja naevus, Dipturus oxyrinchus, Raja microocellata, Raja 

miraletus), Polvo (Octopus vulgaris), Choco (Sepia officinalis) e Lulas (Loligo spp., Loligo 

vulgaris). 

A comparação dos períodos antes e depois e do posicionamento no PMSACV ou fora deste 

parque foi testada com ANOVA multifatorial, tendo sido testada a normalidade dos dados e a 

homogeneidade das variâncias com o teste de Shapiro-Wilk. Quando a normalidade foi 

rejeitada, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para comparações par a par e a extensão deste 

mesmo teste para dois ou mais fatores e a análise da interação entre eles com o teste de 

Sheirer Ray Hare. A determinação dos pares de combinações responsáveis pelas diferenças foi 

efetuada através do teste Wilcoxon–Mann–Whitney (Sokal & Rohlf, 1995).  

A comparação em cada porto dos períodos antes e depois do estabelecimento do PMSACV foi 

efetuada após testar a normalidade com o teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das 

variâncias com o teste de Bartlett, com o teste de Student no caso de dados paramétricos e 

com o teste Wilcoxon no caso de dados não paramétricos (Sokal & Rohlf, 1995). 

 

Desembarques na costa alentejana (2007-2014) 

Com o objetivo de avaliar o efeito da implementação do POPNSACV na atividade da pesca 

comercial na costa alentejana, concretamente na quantidade de pescado desembarcado e 

vendido em lota, foi realizada uma análise comparativa das estatísticas de pesca do Instituto 

Nacional de Estatística e da DGRM entre períodos de pré-implementação (2007-2010) e pós-

implementação (2011-2014; Pereira, 2018). Concretamente, analisou-se a variação da 

quantidade bruta de pescado (incluindo peixes, crustáceos e moluscos) desembarcado e 

vendido em lota e por unidade de esforço, isto é, ponderado em relação ao número de 

embarcações registadas nos portos das áreas em estudo. Por forma a averiguar se as 

diferenças eventualmente detetadas se deviam efetivamente à implementação das medidas de 

conservação implementadas ou se, por outro lado, resultavam de fatores extrínsecos, podendo 

refletir uma tendência generalizada a uma escala espacial mais alargada, a avaliação foi feita, 

não só para a área de estudo (costa alentejana), mas também para duas áreas de controlo 

adjacentes (a norte, a jurisdição marítima de Setúbal e, a sul, a jurisdição marítima de 

Portimão), i.e., áreas onde não tinham sido implementadas medidas de restrição à pesca 

idênticas às que foram implementadas na área de estudo e no referido período. Esta análise foi 

realizada com recurso às estatísticas oficiais de pesca do INE, que se organizam por 

jurisdições marítimas, pelo que foram analisadas as estatísticas relativas às jurisdições 

marítimas de Sines (jurisdição que engloba toda a área de estudo), Setúbal e Portimão.  
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A nível local, isto é, na área de estudo, a avaliação foi feita com recurso a dados fornecidos 

pela DGRM relativos a cada porto com lota ou posto de vendagem da área de jurisdição 

marítima de Sines (Sines, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar), o que 

permitiu avaliar de que forma os efeitos das medidas implementadas se fizeram sentir na 

quantidade de pescado vendido em cada um destes portos da costa alentejana. Neste caso, as 

variações no esforço de pesca não foram consideradas, ou seja, a variável analisada foi 

apenas a quantidade bruta de pescado descarregado e vendido em lota, dado que o número 

de embarcações por porto não era conhecido. Ambas análises foram feitas, quer considerando 

o pescado na sua globalidade, quer por grupos biológicos (peixes, crustáceos e moluscos), 

quer por tipo de habitat preferencial (demersal e bentónico), de modo a avaliar de que forma as 

medidas de proteção afetaram os diferentes tipos de capturas. É de salientar que não foram 

incluídas nas análises as estatísticas referentes às espécies pelágicas que são alvo da pesca 

de cerco, ou de grande profundidade, maioritariamente capturadas fora da área marinha do 

PNSACV. 
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3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Mapeamento de bancos de pesca 

Pequena pesca costeira (projetos PESCAMAP e PRESPO) 

Foram identificados 22 diferentes métiers de pequena pesca costeira na costa sudoeste 

alentejana e vicentina, sendo 4 de redes de emalhar (de fundo com 100 e 60-99 mm, de deriva 

com 35-40 mm, de pesca de salmonete/faneca), 3 de tresmalho (rede de azevia, rede de 

camarão e tresmalho de fundo com 200 mm), 7 de covos e armadilhas (alcatruzes, covos de 

polvo, covos de peixe, covos de marisco, covos de isco, covos de choco e murejonas), 4 de 

anzol (aparelho grosso e fino, corrico, cana e linha de mão) e a utilização de toneiras (fonte de 

dados: projeto PRESPO; Gaspar et al., 2010). 

De acordo com a análise efetuada aos dados geoespaciais do projeto PRESPO (Gaspar et al., 

2010), as embarcações da pequena pesca costeira estendiam a sua atividade piscatória à 

totalidade da costa alentejana e vicentina, designadamente no PNSACV, até sensivelmente à 

batimétrica de 200 m (Figura 3.3.1). As redes de emalhar e tresmalho apresentaram desse 

ponto de vista uma maior utilização da costa em termos espaciais, comparativamente aos 

covos e armadilhas, bem como às artes de anzol, ganchorra e toneira (Figura 3.3.1). A maior 

parte dos métiers usados era preferencialmente utilizada na plataforma mais costeira, sendo 

que a grande maioria se restringia a profundidades inferiores a 100 m. Adicionalmente, e 

apesar da resolução dos mapas obtidos, não foi registada uma clara segregação na utilização 

das áreas do PNSACV com proteção complementar ou de proteção do tipo I. Foram 

encontradas evidências da existência de duas zonas de grande interesse para a pesca, 

designadamente com redes de emalhar e tresmalho: uma na área entre Sines e o cabo 

Sardão, e outra, entre Sagres e a ponta da Piedade (Figura 3.3.12). 

A realidade da pesca na costa alentejana e vicentina observada através dos dados do projeto 

PRESPO foi corroborada através dos dados obtidos no projeto PESCAMAP (Gonçalves et al., 

2015). De acordo com estes dados, foram encontradas evidências da presença de duas zonas 

na costa vicentina onde é exercido um maior esforço de pesca, designadamente entre a 

Arrifana e a Carrapateira e entre Sagres e a ponta da Piedade (Figura 3.3.13). 
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Figura 3.3.1.1- Bancos de pesca da frota local e costeira da costa alentejana e 
vicentina, tendo em conta os diferentes métiers usados (número e distribuição; fonte de 
dados: projeto PRESPO; método: map-based interviews). 
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Figura 3.3.1.2- Bancos da pequena pesca costeira da costa alentejana e vicentina (total e por 
arte), tendo em conta os diferentes métiers usados (número e distribuição; fonte de dados: 
projeto PRESPO; método: map-based interviews). 
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Figura 3.3.1.3- Bancos da pequena pesca costeira da costa vicentina (total e por arte), tendo em 
conta os pescadores entrevistados (número e distribuição; fonte de dados: projeto PESCAMAP; 
método: map-based interviews). 
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Pesca costeira (projetos PESCAMAP e PRESPO) 

A pesca realizada pela frota costeira na costa alentejana e vicentina é exercida 

fundamentalmente pelas embarcações que usam redes de cerco (Figura 3.3.14) e por um 

conjunto de embarcações da designada frota polivalente costeira (Figura 3.3.15). Os bancos 

explorados por embarcações da pesca à ganchorra são quase completamente inexistentes 

nesta costa, nomeadamente no PNSACV (Figura 3.3.14). 

 

 

Figura 3.3.1.4- Bancos de pesca da frota cercadora e polivalente costeira da costa alentejana e vicentina, tendo 
em conta os diferentes métiers usados (número e distribuição; fonte de dados: projeto PRESPO; método: map-
based interviews). 
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Figura 3.3.1.5- Bancos de pesca da frota cercadora e polivalente costeira da costa vicentina, tendo em conta os 
pescadores entrevistados (número e distribuição; fonte de dados: projeto PESCAMAP; método: map-based 
interviews). 

 

Devido possivelmente à fraca cobertura do sistema de antenas AIS na costa sudoeste 

alentejana e vicentina, os resultados obtidos com esta técnica não acrescentam grandemente 

aos resultados obtidos através das entrevistas presenciais aos pescadores. Todavia, 

comprovam o interesse da frota de embarcações de cerco pela área que se situa entre as 

pontas de Sagres e da Piedade (Figura 3.3.16). 
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Figura 3.3.1.6- Bancos de pesca da frota cercadora da costa vicentina considerando os 
dados AIS (número e distribuição; fonte de dados: projeto PESCAMAP). 

 

As entrevistas presenciais efetuadas no projeto PESCAMAP (método: Map-based Interviews) 

permitiram verificar que na costa vicentina e de acordo com os dados integrados das 

embarcações da frota local e costeira, i.e., compostas por embarcações inferiores a 33 m, 

como anteriormente referido, foram identificadas duas áreas principais de pesca na costa 

sudoeste algarvia: uma localizada entre a Arrifana e a Carrapateira e outra entre Sagres e a 

ponta da Piedade (Figura 3.3.17).  
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Figura 3.3.1.7- Bancos de pesca da frota local e costeira da costa vicentina tendo em conta os pescadores 
entrevistados (número e distribuição; fonte de dados: projeto PESCAMAP; método: map-based interviews). 

 

Projetos PROTECT e MARSW (costa alentejana do PNSACV) 

De acordo com os dados recolhidos no âmbito da tarefa descrita no capítulo 3.2.1. 

(desenvolvida no projeto PROTECT), verificou-se que, em 2012 e na área marinha alentejana 

do PNSACV, quer a norte, quer a sul do Cabo Sardão, a pesca era particularmente intensa em 

zonas rochosas, embora a sul do Cabo Sardão se tenha verificado também alguma intensidade 

de pesca em zonas de substrato arenoso, neste caso com redes, sobretudo (figuras 3.3.1.8 e 

3.3.1.9). De acordo com os mapas de intensidade de pesca (densidade de lances; figuras 

3.3.1.8 e 3.3.1.9), constatou-se também que as áreas mais intensamente exploradas eram 

relativamente próximas dos portos de origem das embarcações, tendo sido rara a deslocação 

das embarcações para além das áreas de proteção parcial de tipo I mais próximas, fenómeno 

particularmente evidente no que respeita às embarcações provenientes dos portos de menores 

dimensões, como os de Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar. 

Com os dados recolhidos e a recolher em 2019 e 2020 no âmbito do projeto MARSW, reavaliar-

se-á a evolução da intensidade da pesca comercial marinha no PNSACV ao fim de nove anos 

de implementação das referidas medidas de restrição desta atividade, estabelecidas pelo atual 
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Plano de Ordenamento. Esta informação será futuramente apresentada no relatório de 

monitorização do projeto MARSW. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.1.8– Tipos de fundo (em cima, à esquerda), localização dos lances de pesca 
(armadilhas, palangre e redes; em cima, à direita) e intensidade da pesca (densidade de 
lances) na área norte da costa alentejana do PNSACV, entre Sines e o Cabo Sardão. 
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Figura 3.3.1.9– Tipos de fundo (em cima, à esquerda), localização dos lances de 
pesca (armadilhas, palangre e redes; em cima, à direita) e intensidade da pesca 
(densidade de lances) na área sul da costa alentejana do PNSACV, entre o Cabo 
Sardão e a Praia de Odeceixe. 
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3.3.2. Desembarques – estatísticas oficiais 

Evolução da frota e de desembarques totais, por região e espécie (1997-2017) 

Evolução da frota (1997-2017) 

Relativamente ao número de embarcações, verificou-se, como expectável, que os portos com 

maior afluência foram os de Setúbal (figura 3.3.2.7) e Portimão (figura 3.3.2.8), seguindo-se os 

de Lagos (figura 3.3.2.1), Sagres (figura 3.3.2.3) e Sines (figura 3.3.2.2). Os portos de Vila 

Nova de Milfontes (figura 3.3.2.4), Zambujeira (figura 3.3.2.5) e Azenha do Mar (figura 3.3.2.6), 

como são de menor dimensão, apresentaram menor tráfico de embarcações de pesca (Tabela 

3.3.2.1).  

 
Tabela 3.3.2.1- Números e percentagens médios de embarcações a desembarcar por porto, comprimento e 
arte de pesca. As médias foram calculadas ao longo dos 21 anos (1997-2017) analisados neste trabalho. 
 

 Tipo de embarcação Cerco Polivalente TOTAL  

Comprimento <9 m 9-15 
m 

>15 
m 

total <9 m 9-15 m >15 m total  

P
N

S
A

C
V

 

Azenha do 
Mar 

 

N.º médio de 
embarcações 0 0 > 0 0 18 > 0 0 19 19 

% 0 0 0,25 0 98,4 2 0 99,8 1 
Zambujeira 
do Mar 

 

N.º médio de 
embarcações 0 0 0 0 37 0 0 37 37 

% 0 0 0 0 100 0 0 100 4 
Vila Nova de 
Milfontes 

 

N.º médio de 
embarcações 

0 0 0 0 33 0 4 37 37 

% 0 0 0 0 90 0 10 100 4 

Sagres  

N.º médio de 
embarcações 0 1 3 4 104 23 10 137 141 

% 0 1 2 2,7 61 16 7 97 14 

L
IM

IT
E

 D
O

 P
N

S
A

C
V

 Sines  

N.º médio de 
embarcações 0 4 8 12 80 30 9 119 131 

% 0 3 6 9 61 23 7 91 13 

Lagos  

N.º médio de 
embarcações 1 4 5 10 125 29 3 156 166 

% 0 5 3 6 75 17 2 94 17 

F
O

R
A

 D
O

 P
N

S
A

C
V

 Setúbal  

N.º médio de 
embarcações 1 7 6 14 184 54 6 244 257 

% 0 3 3 5 72 21 2 95 26 

Portimão  

N.º médio de 
embarcações 0 4 18 22 136 42 11 190 212 

% 0 5 9 13 66 19 1 87 21 
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No que toca às classes de comprimento e tipologias de embarcação analisadas, as 

embarcações de pesca local (comprimento inferior a 9 m) foram as mais abundantes a operar 

na área de estudo (73,1%), principalmente as que podiam operar com mais de uma arte de 

pesca (polivalentes), representando 99,8% das embarcações desta classe de tamanho. As 

embarcações da classe de tamanho 9-15 m, são as que, a seguir às locais, mais ocorreram 

nesta área, representando 19,8% da frota a descarregar nestes portos, sendo que 90,3% 

destas embarcações eram polivalentes. Relativamente às embarcações de maior dimensão 

(mais de 15 m de comprimento), os dois tipos de embarcação (polivalente e cerco) tiveram 

semelhante importância quando analisado o número destas embarcações a descarregar nos 

portos da zona de estudo (tabela 3.3.2.2).  

Segregando os dados pelas principais regiões da zona de estudo (PNSACV, limite e fora) 

continua-se a observar que as embarcações de menor dimensão (menor de 9 m) foram as mais 

representativas nas três regiões. No entanto, é de notar que a proporção destas embarcações 

(quando comparadas com as de outras classes de tamanho) no PNSACV foi superior que nos 

portos do limite e de fora do parque. Este resultado é expectável, dado que os portos do 

PNSACV são na sua maioria de reduzida dimensão, pelo que embarcações de maior tamanho 

tendem a não desembarcar nestes portos. Relativamente aos portos no limite e fora do parque, 

verifica-se que a proporção de embarcações com mais de 15 m é maior. Isto deve-se 

principalmente à maior presença de cercadoras de grandes dimensões a desembarcar nestes 

portos (tabela 3.3.2.1). 

 

Tabela 3.3.2.2- Valores médios de proporção de classes de tamanho e tipos de embarcação a 
desembarcar na zona de estudo durante o período de 1997 a 2017. 
 

 Classe de 
comprimento 

% Geral % de Polivalentes % de Cercadoras 

GERAL 
Menor de 9 m 73,1 99,8 0,2 

9 m a 15 m 19,8 90,3 9,7 
Maior de 15 m 7,1 49,7 50,3 

PNSACV 
Menor de 9 m 82,6 100 0 

9 m a 15 m 10,2 95,9 4,1 
Maior de 15 m 7,2 93,9 6,1 

Limite do 
PNSACV 

Menor de 9 m 69,4 99,5 0,5 
9 m a 15 m 24,6 84,3 15,7 

Maior de 15 m 6 47,1 52,9 

Fora do 
PNSACV 

Menor de 9 m 68,5 99,7 0,3 
9 m a 15 m 22,7 94,1 5,9 

Maior de 15 m 8,8 41,5 58,5 
 

No que toca à variação do número de embarcações ao longo do período estudado, as 

embarcações de tamanho superior a 15 m não apresentaram uma evidente tendência, 

contrariamente ao que aconteceu com as embarcações da pesca local. Ou seja, nos portos 

como Sines (figura 3.3.2.2) e Sagres (figura 3.3.2.3), tem-se vindo a verificar um aumento do 

número de embarcações que optam por descarregar nestes portos, principalmente no caso de 

cercadoras. No entanto, nos portos de Lagos (figura 3.3.2.1) e Setúbal (figura 3.3.2.7), a 
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variação foi contrária à dos portos referidos anteriormente, com um decréscimo bastante 

acentuado, sendo que nos últimos anos muito poucas cercadoras desembarcaram nestes 

portos. No caso do porto de Portimão (figura 3.3.2.8), a variação destas embarcações tem sido 

bastante inconstante. 

Relativamente às embarcações polivalentes com mais de 15 m e às cercadoras inferiores a 9 

m, as suas ocorrências foram bastante reduzidas, pelo que a sua variação ao longo do período 

estudado foi muito pouco significativa, especialmente quando comparada com as outras 

classes/tipos de embarcações. 

 

 

Figura 3.3.2.1- Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto de Lagos. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a análise do 
número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, os dados 
foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 

 
 

Figura 3.3.2.2- Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto de Sines. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a análise do 
número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, os dados 
foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 
Ao longo dos diversos portos estudados é evidente a redução do número de embarcações da 

pesca local (comprimento inferior a 9 m) polivalente durante o período analisado. Somente no 
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porto da Zambujeira (figura 3.3.2.5) se verificou um súbito aumento do número de 

embarcações a partir de 2009, até 2015, seguido de um decréscimo acentuado.  

 
 

Figura 3.3.2.3: Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto de Sagres. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a análise do 
número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, os dados 
foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 

 
 

Figura 3.3.2.4: Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto de Vila Nova de Milfontes. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações 
para a análise do número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período 
estudado, os dados foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 

Na maioria dos portos de maiores dimensões, os de Lagos (figura 3.3.2.1), Sines (figura 

3.3.2.2), Sagres (figura 3.3.2.3) e Portimão (figura 3.3.2.8), verificou-se um aumento do número 

de cercadoras de tamanho entre 9 e 15 m a partir de 2012/2013. No caso do porto de Setúbal 

(figura 3.3.2.7) verificou-se um constante decréscimo destas embarcações e no caso dos 

portos de menores dimensões não foram registados desembarques por este tipo de 

embarcação. 
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Figura 3.3.2.5: Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto da Zambujeira. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a 
análise do número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, 
os dados foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 
 

 
 

Figura 3.3.2.6: Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto da Azenha do Mar. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a 
análise do número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, 
os dados foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 
Nos portos mais pequenos, ou seja, da Azenha do Mar (figura 3.3.2.6), da Zambujeira (figura 

3.3.2.5) e de Vila Nova de Milfontes (figura 3.3.2.4), como expectável, só descarregaram 

embarcações de tamanho mais reduzido, na maioria, embarcações de pesca local, mas 

também de maiores dimensões, até 15 m. As embarcações que descarregaram nestes portos 

são do tipo polivalente.  

Através da caracterização geral das pescas discutida anteriormente podem ser auferidas 

algumas conclusões, tais como a evidente tendência da redução do número de 

embarcações a desembarcar na maioria dos portos estudados, quer nos portos do 

PNSACV, de fora ou dos limites deste parque. Esta tendência foi bastante evidente 

principalmente nas embarcações de pesca local, mas também nas embarcações 

polivalentes entre 9 e 15 m de comprimento (figuras 3.3.2.9, 3.3.2.11 e 3.3.2.13). Relativamente 

às embarcações de cerco de tamanho superior a 15 m, a tendência não foi homogénea entre 
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os diversos portos estudados. Nos portos como Setúbal e Lagos, notou-se um decréscimo 

destas embarcações, mas no caso dos portos de Sines e Portimão, esta diminuição não se 

verificou. No caso das cercadoras de menor dimensão (9 a 15 m), e na maioria dos portos 

(que são usados por estas embarcações), tem-se verificado desde 2012 um ligeiro 

aumento do seu número. Somente no porto de Setúbal é que não se verificou este aumento 

e, como se verificou nas grandes cercadoras, o seu número reduziu e atingiu valores bastante 

baixos. 

 

Evolução de desembarques totais (1997-2017) 

Analisando os totais desembarcados ao longo do período estudado, não se observou uma 

tendência unânime nos portos incluídos neste estudo. No entanto, observou-se que nos portos 

de Sines e Portimão a pesca efetuada por embarcações maiores de 15 m foi responsável pela 

maioria das descargas. Por outro lado, no caso de portos como os de Sagres e Lagos, as 

descargas provenientes de embarcações de menores dimensões tiveram maior proporção que 

as que provieram das de comprimento superior a 15 m. 

No porto de Lagos (figura 3.3.2.1) observou-se uma tendência decrescente do total 

desembarcado por embarcações maiores de 9 m durante os 21 anos analisados. Esta 

tendência coincidiu com o decréscimo de embarcações cercadoras maiores de 15 m, assim 

como de embarcações polivalentes de tamanho entre 9 e 15 m, mas contrabalançou com o 

aumento de cercadoras de 9 a 15 m. As capturas desembarcadas pelas embarcações da 

pesca local apresentaram um padrão cíclico de altos e baixos sem tendência aparente de 

aumento ou redução ao longo dos 21 anos. Nas embarcações maiores, a tendência de descida 

foi acentuada, em particular nas de tamanho superior a 15 m. 

Como já foi referido, no porto de Sines (figura 3.3.2.2) as embarcações com mais de 15 m de 

comprimento foram responsáveis pela maioria das capturas. Durante os 21 anos analisados, 

estas embarcações desembarcaram cerca de 76% das capturas descarregadas neste porto. 

Apesar de as embarcações inferiores a 15 m serem mais numerosas que as de maior tamanho, 

principalmente as da pesca local, estas capturaram cerca de 24% e as embarcações entre 9 e 

15 m de comprimento desembarcaram cerca de 20%, ao passo que as da pesca local 

contribuíram com 4% das descargas efetuadas em Sines. Relativamente à pesca por 

embarcações até 9 m, houve uma certa estabilidade nos desembarques ao longo do período 

estudado, com uma tendência para decréscimo nos desembarques das embarcações entre 9 e 

15 m. No caso das embarcações maiores de 15 m verificou-se uma grande variabilidade nos 

desembarques, provavelmente associada à pesca da sardinha feita pelas grandes cercadoras. 

Contrariamente ao porto de Sines, no porto de Sagres (figura 3.3.2.3) as embarcações da 

pesca local são as que mais pescado desembarcaram em quase todo o período estudado. Só 

depois de 2014 as embarcações de tamanho superior a 9 m descarregaram mais do que as 
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locais, graças ao evidente aumento das descargas destas classes de embarcações. Este 

aumento coincide com o aumento do número de cercadoras a desembarcar em Sagres a partir 

de 2013. Apesar do número de embarcações da pesca local ter vindo a diminuir desde 

1997, não se verificou uma tendência decrescente no peso total desembarcado ao longo 

dos 21 anos analisados. 

No segundo porto do parque a seguir a Sagres, Vila Nova de Milfontes (figura 3.3.2.4), e 

apesar de ter havido uma redução do número de embarcações locais, não se observou 

um evidente decréscimo do total descarregado. De facto, apenas no segmento de frota das 

embarcações de tamanho entre 9 e 15 m, que é reduzido, é que se verificou uma redução da 

quantidade descarregada neste porto, principalmente a partir de 2001. Como é possível 

observar, o início deste decréscimo correspondeu à altura em que se começou a reduzir o 

número de embarcações entre 9 e 15 m a desembarcar neste porto.  

Contrariamente aos dois portos referidos anteriormente, no porto da Zambujeira (figura 

3.3.2.5) observou-se um ligeiro aumento do total desembarcado durante o período de 21 anos. 

Este aumento ocorreu apesar da variação inconstante do número de embarcações a usar este 

porto. 

Devido às suas reduzidas dimensões, no porto da Azenha do Mar (figura 3.3.2.6) só 

praticamente desembarcaram embarcações da pesca local. Como já foi referido anteriormente, 

o número de embarcações a optar por desembarcar neste porto tem vindo a reduzir-se desde 

1997. Esta variação também se observou no peso total descarregado ao longo do tempo.  

Embora no porto de Setúbal (figura 3.3.2.7) as embarcações de 9 a 15 m de comprimento não 

tenham sido as mais abundantes a desembarcar, o total descarregado neste porto, 

principalmente na primeira metade do período analisado, foi fundamentalmente de 

embarcações desta classe de comprimento. No entanto, observou-se uma diminuição das 

descargas a partir de 2000, que se tem vindo a observar até ao presente. Relativamente à 

pesca local, e apesar do menor número de embarcações nos tempos mais recentes, os 

desembarques têm-se mantido estáveis e até superiores na segunda metade do período 

estudado. Em relação aos desembarques das embarcações de maior tamanho, verificou-se 

um aumento até ao ano de 2011, seguido de uma abrupta diminuição destes valores. Mais uma 

vez, esta diminuição do peso desembarcado coincidiu com a diminuição do número de 

embarcações superiores a 15 m a desembarcar em Setúbal, que até então se manteve 

constante. 
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Figura 3.3.2.7: Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto de Setúbal. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a análise 
do número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, os dados 
foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 

 
Figura 3.3.2.8: Variação do número de embarcações e de desembarques ao longo do período de 1997 a 2017 no 
porto de Portimão. Os dados foram agregados por classes de tamanho e tipologia das embarcações para a análise 
do número de embarcações a desembarcar. Para avaliar o total de capturas ao longo do período estudado, os dados 
foram agregados por classes de tamanho das embarcações. 
 
Depois do porto de Sines, Portimão (figura 3.3.2.8) é o porto onde mais pescado foi 

desembarcado durante o período estudado. E, assim como em Sines, as embarcações com 

mais de 15 m foram as que mais toneladas desembarcaram, seguindo-se as embarcações de 9 

a 15 m e as da pesca local (menores de 9 m). Analisando a variação dos desembarques das 

embarcações de maior dimensão, a redução de capturas foi muito evidente, sendo que 

em 1997 foram desembarcadas cerca de 13 000 toneladas de pescado e em 2017 foram 

desembarcadas cerca de 1 000 toneladas. Relativamente aos desembarques das 

embarcações de menor tamanho, a variação não foi evidente, tendo-se mantido 

relativamente constantes ao longo dos 21 anos, e apesar de um ligeiro declínio no 

tamanho da frota. 

Relativamente às descargas totais, nos portos do PNSACV e adjacentes não se verificou uma 

tendência unânime nos desembarques por classe de tamanho das embarcações, nem por 

localização (dentro ou fora do PNSACV). Nos portos mais pequenos observou-se tanto um 
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aumento das descargas (Zambujeira) como uma diminuição (Azenha do Mar). O porto de 

Lagos apresentou uma diminuição constante dos valores de descargas, ao passo que os 

portos de Sagres, Sines e Vila Nova de Milfontes não aparentam ter tido uma tendência 

evidente quanto à variação dos valores, em peso, dos desembarques, sobretudo na 

pesca local, e apesar de uma redução notória neste segmento da frota. De seguida, 

procedeu-se à análise das mesmas variáveis agregando-as por região da zona de estudo 

(dentro, limite e fora do PNSACV), com o propósito de analisar o efeito do parque marinho na 

evolução das descargas e no número de embarcações de pesca. 

 

Evolução do número de embarcações e de desembarques totais por região (1997-2017) 

Relativamente aos dados dos portos do PNSACV (figuras 3.3.2.9 e 3.3.2.10) observou-se que, 

tanto as embarcações locais (<9 m) como as costeiras de 9 a 15 m de comprimento têm 

vindo a diminuir na classe polivalente. No entanto, a quantidade de pescado desembarcado 

não aparenta ter tido uma tendência tão evidente. Contrariamente ao número de embarcações, 

as descargas das embarcações polivalentes locais aparentam ter tido uma tendência 

relativamente estável ao analisar os 21 anos. Nas embarcações de 9 a 15 m, verificou-se 

uma ligeira tendência na redução do peso desembarcado ao longo deste período. O número de 

embarcações costeiras (>15 m) polivalentes tem-se mantido estável desde 1997, mas as suas 

descargas também aparentam ter tido uma tendência decrescente ao longo dos 21 anos 

estudados.  

Contrariamente às embarcações polivalentes, desde 2010 que se tem verificado um aumento 

bastante relevante de cercadoras a usar os portos do parque e, consequentemente, a 

quantidade de pescado descarregado nestes portos também aumentou nos últimos 

anos. 
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Figura 3.3.2.9- Variação do número total de embarcações a desembarcar 
nos portos do PNSACV no período analisado. É bastante evidente o 
decréscimo de embarcações polivalentes, principalmente as de menor 
dimensão. Relativamente às cercadoras, verificou-se a partir de 2009 um 
aumento do seu número a desembarcar nos portos do PNSACV.  

 

 

 
Figura 3.3.2.10- Variação da quantidade de pescado 
desembarcado nos portos do PNSACV durante o período 
analisado (1997–2017). Os dados de desembarque foram 
agrupados por classe de comprimento da embarcação e 
tipologia de pesca. 
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Nos limites (norte e este) do PNSACV, o número de embarcações inferiores a 15 m a utilizar 

os respetivos portos seguiu o mesmo padrão que nos portos do parque, ou seja, verificou-se 

uma redução deste número bastante evidente (figura 3.3.2.11). Da mesma forma que nos 

portos do parque, as capturas e descargas destas embarcações não apresentaram este padrão 

evidente de redução (figura 3.3.2.12) e é de notar o aumento bastante acentuado de capturas 

por parte das embarcações de 9 a 15 m durante o período de 2005 a 2012, seguindo-se uma 

redução notável das capturas. Relativamente às embarcações polivalentes locais, e apesar da 

sua redução em número, as suas descargas, embora flutuantes, não apresentaram uma 

tendência de diminuição.  

O número de cercadoras a usar estes portos tem sido bastante errático e apenas as 

cercadoras locais apresentaram uma ténue tendência de aumento desde 1997, embora o seu 

número seja bastante reduzido (figura 3.3.2.11). No que se refere às suas descargas, também 

não se observou qualquer tendência ao longo do período estudado. É de notar que alguns dos 

anos (e.g. 2007-2008) em que houve menos embarcações maiores coincidiram com os maiores 

desembarques (figura 3.3.2.12). Num número de embarcações similar, os desembarques no 

final do século XX (1997-1998) foram superiores aos ocorridos em anos mais recentes (2016-

2017). 

 

 
 
Figura 3.3.2.11- Variação do número de embarcações a 
desembarcar nos portos situados nos limites do PNSACV (Lagos e 
Sines). Nas embarcações polivalentes, o decréscimo foi transversal 
a todas as classes de tamanhos, tendo sido, mais uma vez, as 
embarcações de menores dimensões a apresentar maior redução 
do seu número. No que toca às cercadoras, a variação do seu 
número foi bastante variável ao longo do período estudado. 
Somente se verificou uma ligeira tendência de aumento das 
cercadoras de menor dimensão.  



 

163

 

 
Figura 3.3.2.12- Variação da quantidade de pescado 
desembarcado nos portos do limite do PNSACV durante o 
período analisado (1997–2017). Os dados dos desembarques 
foram agrupados por classe de comprimento de embarcação e 
tipologia de pesca. 

 

Os portos de fora do PNSACV são, entre os portos estudados, os de maiores dimensão, daí 

ser expectável que o seu número de embarcações seja superior. Apesar do seu tamanho e 

distância relativa a este parque, verificaram-se tendências semelhantes aos portos do 

PNSACV e dos seus limites, sobretudo na frota polivalente. Começando pelas 

embarcações de pesca local, o seu número a desembarcar tem vindo a diminuir 

continuamente, assim como das polivalentes de 9 a 15 m (figura 3.3.2.13). Relativamente aos 

desembarques das embarcações locais polivalentes, observou-se uma modesta 

tendência de aumento da quantidade de pescado desembarcado, ao passo que nas 

embarcações polivalentes maiores de 9 m e menores de 15 m a quantidade de capturas tem 

vindo tendencialmente a diminuir (figura 3.3.2.14). As embarcações polivalentes da pesca 

costeira (>15 m) também têm vindo a diminuir e as suas capturas têm vindo a decrescer desde 

2003 e, a partir de 2011 até 2017, as capturas têm sido muito inferiores às de anos anteriores. 
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Embora apresente uma variação inconstante, o número de embarcações cercadoras tem vindo 

a decrescer nos portos de fora do PNSACV (figura 3.3.2.13). Contrariamente às duas outras 

regiões, a quantidade de pescado desembarcado nestes portos tem vindo a diminuir 

constantemente desde 1997, principalmente nas cercadoras de comprimento superior a 

15 m. As embarcações inferiores a 15 m também apresentaram uma tendência de diminuição 

de pescado desembarcado, no entanto não foi tão evidente como nos desembarques das 

cercadoras costeiras. 

 

 
 

Figura 3.3.2.13- Variação do número de embarcações a desembarcar 
nos portos de fora do PNSACV (Portimão e Setúbal). A variação do 
número de embarcações polivalente segue a mesma tendência que 
nos outros dois grupos de portos (dentro do PNSACV e no seu limite). 
As cercadoras também apresentaram uma variação irregular ao longo 
do período estudado.   

 

 
 

Figura 3.3.2.14- Variação da quantidade de pescado desembarcado nos portos de fora do PNSACV durante o 
período analisado (1997–2017). Os dados de desembarque foram agrupados por classe de comprimento de 
embarcação e tipologia de pesca. 

 
Relativamente ao número de embarcações a desembarcar nos portos da zona de estudo, 

verificaram-se alguns padrões transversais às 3 zonas consideradas, tal como o decréscimo do 
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número de embarcações da pesca local (<9 m). O decréscimo mais acentuado ocorreu nos 

portos dos limites do parque, seguindo-se os portos do parque (figuras 3.3.2.9, 3.3.2.11 e 

3.3.2.13). Apesar deste decréscimo, os valores de desembarques desta classe de embarcação 

não demonstrou ter a mesma tendência (figuras 3.3.2.10, 3.3.2.12 e 3.3.2.14). Observou-se de 

facto que têm havido flutuações nas quantidades de pescado desembarcado, mas, ao longo 

dos 21 anos estudados, não se verificou uma evidente tendência de decréscimo ou aumento 

destes valores. 

O número de embarcações da pesca costeira entre 9 e 15 m, na classe polivalente, apresentou 

um comportamento semelhante ao das embarcações da pesca local, ou seja, nas 3 zonas o 

seu número tem vindo a diminuir e foi nos portos nas zonas de limite do parque que se 

verificou uma maior redução. Relativamente à quantidade de pescado capturado, tanto dentro 

como nos limites do parque não se observou uma tendência para o aumento ou redução ao 

longo dos 21 anos, mas nos portos de fora do parque é de notar que as capturas têm vindo a 

decrescer desde 2003. Nesta classe de tamanho, o número de cercadoras a descarregar 

nestes portos tem vindo a aumentar nos portos do parque e a diminuir nos portos de fora. 

Analogamente, as capturas seguiram o mesmo padrão que o número de embarcações usadas 

estes portos. 

As maiores embarcações de pesca costeira (>15 m), como seria espectável, usam menos os 

portos do parque devido às suas reduzidas dimensões. No entanto, nos últimos anos tem-se 

verificado uma maior afluência destas embarcações nesta zona, principalmente no porto de 

Sagres, o maior porto do parque (figuras 3.3.2.3 e 3.3.2.9). Relativamente às capturas na 

pesca costeira polivalente, nos portos do parque e do seu limite não se observou uma 

tendência flagrante, mas nos portos de fora verificou-se de facto que a quantidade de pescado 

desembarcado tem vindo a diminuir muito consideravelmente desde o início do período 

estudado. O mesmo acontece no cerco, com a exceção de que as capturas efetuadas no 

parque aumentaram no período analisado. 

Devido ao facto de que o parque marinho do PNSACV foi estabelecido em 2011, seria de 

esperar que o efeito da sua implementação provocasse algum tipo de variação entre os 

períodos anterior e posterior a este ano, mas tal não foi observado neste estudo. Assim, 

através deste estudo não foi aferido que a criação do parque marinho tenha impactado 

diretamente, positiva ou negativamente, as pescarias comerciais e o sector pesqueiro nesta 

região costeira. 
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Evolução de desembarques por espécie (1997-2017) 

Na avaliação do efeito da criação do PMSACV, foi analisada a variação das descargas totais e 

dos preços médios de venda em lota de algumas espécies que podem beneficiar diretamente 

com o efeito de proteção de uma AMP. Para além deste critério, a seleção destas espécies 

baseou-se noutras duas premissas: 1- espécies com estatuto de proteção e 2- espécies que 

caracterizem métiers de pesca. Esta avaliação foi feita por regiões da zona de estudo (dentro, 

limite e fora) e por cada porto supracitado. 

Para incorporar o máximo de informação possível referente a várias espécies, e devido ao facto 

de que os dados da DGRM têm nomenclaturas diferentes para a mesma espécie, decidiu-se 

agrupar a informação de capturas e preços médios das espécies analisadas. No total, foram 

avaliados 39 taxa diferentes, agrupados em 18 grupos distintos segundo a tabela 3.3.2.3. 

 

Tabela 3.3.2.3- Agrupamento (quando aplicável) das espécies usadas no estudo do efeito do 
PMSACV em pescarias comerciais neste parque e em regiões adjacentes (fonte: DGRM). 

 
Grupo Nomenclatura segundo a DGRM Espécie 

Raias 

Raia lenga Raja clavata 
Raia manchada Raja montagui 
Raia de São Pedro Raja circularis 
Raia de dois olhos Leucoraja naevus 
Raia pontuada Raja brachyura 
Raia bicuda Dipturus oxyrinchus 
Raia curva Raja undulata 
Raia de quatro olhos Raja miraletus 
Raia zimbreia Raja microocellata 
Raias nep Raja spp. 

Congro 
Congro Conger conger 
Safio Conger conger 

Abróteas 
Abróteas Phycis spp. 
Abrótea branca Urophycis tenuis 
Abrótea da costa Phycis phycis 

Polvo 
Polvo vulgar Octopus vulgaris 
Polvo nep Octopodidae 

Linguado 
Linguado legítimo Solea solea 
Linguado nep Solea spp. 

Robalos 
Robalo baila Dicentrarchus punctatus 
Robalo legítimo Dicentrarchus labrax 
Robalo nep Dicentrarchus spp. 

Sargos 

Sargo legítimo Diplodus sargus 
Sargo veado Diplodus cervinus 
Sargo bicudo Diplodus puntazzo 
Sargos nep Diplodus spp. 

Mero 
Mero legítimo Epinephelus marginatus 
Mero Epinephelus spp. 

Safia 
Safia Diplodus vulgaris 
Sargo safia Diplodus vulgaris 

Bodião 
Bodião Labrus spp. 
Bodião canário Labrus mixtus 
Bodião reticulado Labrus bergylta 

Linguado da areia 
Linguado da areia Pegusa lascaris 
Linguado ferrugento Pegusa lascaris 
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Tabela 3.3.2.3– (continuação). 
 

Grupo Nomenclatura segundo a DGRM Espécie 

Choco Choco vulgar Sepia officinalis 
Moreia Moreias Muraena helena 

Dourada Dourada Sparus aurata 
Cabra cabaço Cabra cabaço Chelidonichthys lucerna 

Língua Língua Dicologlossa cuneata 
Faneca Faneca Trisopterus luscus 
Perceve Perceve Pollicipes pollicipes 

 
Os padrões de desembarque das Abróteas, do Bodião e da Faneca (figura 3.3.2.15 e anexo) 

foram analisados lado a lado devido ao facto de estas espécies coexistirem no mesmo tipo de 

habitat (rochoso) e por serem capturadas pelo mesmo tipo de arte de pesca. Para além disso, 

no PNSACV é aplicado desde 2011 um defeso do bodião L. bergylta no caso da pesca à linha 

comercial apeada, e desde 2009 na pesca lúdica (tabela 2.1.2). 

Os desembarques destes 3 grupos de espécies foram maiores nos portos do PNSACV e dos 

seus limites. No parque, o grupo das abróteas foi o mais capturado, com uma tendência 

constante até 2010, mas após este ano, as capturas têm vindo notoriamente a decrescer. Nos 

portos de fora e nos limites do parque, por sua vez, não se verificou este padrão, mas uma 

tendência constante ao longo dos 21 anos analisados. A faneca e os bodiões apresentaram um 

padrão semelhante nas três regiões da zona de estudo, se bem que as capturas de fora do 

PNSACV tenham sido inferiores. Contrariamente ao verificado nos portos do parque e dos seus 

limites, as capturas da faneca nos portos de fora são as que apresentaram maiores valores. 

Ao longo dos 21 anos não se observou uma tendência de capturas nestes grupos de 

espécies nos portos estudados (anexo). Verificou-se, no entanto, que as abróteas e os 

bodiões foram principalmente capturados nos portos de Sagres e Sines. O mesmo se 

passou com a faneca, embora o porto de Setúbal também tenha sido dos mais importantes na 

captura desta espécie. Também é de notar que entre 2000 e 2008 as capturas de faneca foram 

maiores que nos restantes anos e na maioria dos portos analisados. Relativamente à variação 

dos preços de venda em lota não se observou qualquer tendência ao longo do período 

estudado. O único porto que demonstrou uma redução contínua das descargas é o da Azenha 

do Mar. Este padrão foi comum a grande parte das espécies analisadas e corrobora com a 

significativa redução de embarcações a desembarcar neste porto. 
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Figura 3.3.2.15- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota dos grupos de abróteas, bodião e 
faneca nas três regiões do PNSACV. 
 
 
Os linguados, linguados da areia e línguas são peixes chatos que habitam substratos 

móveis e são capturados pelas mesmas artes de pesca. Na figura 3.3.2.16 observam-se as 

capturas destes três grupos segregadas por região de estudo. Verifica-se que estas espécies 

foram desembarcadas em maiores quantidades nos portos de fora do PNSACV, seguindo-se 

os portos nos limites do parque. Nos portos destas zonas os linguados foram mais capturados 

que os outros dois grupos estudados, ao passo que nos portos de dentro, em geral, os 

linguados da areia foram os mais capturados. Nas línguas e nos linguados da areia não se 

observou uma tendência evidente ao longo dos 21 anos estudados, mas nos linguados 

verificou-se uma tendência de redução de capturas a partir da primeira metade da 

década de 2000. Analisando as descargas porto a porto (anexo) é possível observar que é nos 

portos de Sines e Setúbal onde houve maior desembarque destas espécies e que o grupo dos 

linguados apresentou um valor de venda superior aos restantes. Também é de notar que nos 

portos de menor dimensão e no de Sines não houve registos de desembarques de línguas e 

que, no caso dos portos mais pequenos, só recentemente foi feito o registo dos linguados 

da areia de forma mais consistente. 

 

 
Figura 3.3.2.16- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota dos grupos de linguado, língua e 
linguado da areia nas três regiões do PNSACV. 
 
 

Tanto os robalos como a dourada (figura 3.3.2.17) são espécies demersais, 

capturadas por diferentes artes de pesca e são das espécies analisadas que apresentam 
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dos maiores preços médios de venda. Não se observou um padrão de variação de 

desembarques transversal às três regiões em estudo (figura 3.3.2.17) ou aos portos analisados 

(anexo). Verifica-se que a proporção de capturas de robalos no PNSACV foi superior às 

capturas de dourada, mas nos portos periféricos do parque (Sines e Lagos) esta diferença já 

não foi tão evidente. Nos portos de fora do parque o cenário foi oposto ao dos portos do 

parque, tendo as capturas de dourada sido constantemente superiores às do robalo. No porto 

de Portimão, as capturas de dourada foram constantemente superiores às de robalo. Embora 

na generalidade dos portos não se tenha verificado uma tendência de aumento ou diminuição 

de desembarques (excluindo no porto da Azenha do Mar, cujo padrão já foi discutido 

anteriormente), é de notar o aumento bastante considerável de capturas de dourada e robalos 

no porto de Setúbal a partir de 2007 (anexo). 

 

 
 
Figura 3.3.2.17- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota dos grupos de robalos e dourada 
nas três regiões do PNSACV. 
 
 
No caso dos sargos e safias (figura 3.3.2.18), verificou-se que nos anos mais recentes e no 

parque os sargos foram mais capturados que as safias, ao passo que nos portos 

periféricos e fora do parque as capturas de safias foram consideravelmente superiores 

às dos sargos. Nos portos do PNSACV e dos seus limites, não foi evidente de 1997 a 2017 

uma variação das capturas destas espécies, mas nos portos de fora verificou-se que as 

capturas de safia têm vindo a decrescer e as de sargo aparentaram ter um ligeiro aumento.  

Fazendo a análise porto a porto (anexo) observa-se que estas espécies foram mais 

desembarcadas nos portos de Lagos e Setúbal. No caso da safia, embora tenha sido mais 

capturada que os sargos, tem-se vindo a observar um decréscimo significativo no porto de 

Lagos. Nos portos adjacentes ao PNSACV (Portimão e Setúbal) e nos da periferia (Lagos e 

Sines) as capturas de safias foram superiores às das diversas espécies de sargos, como já 

referido. No entanto, nos portos do parque marinho, como Sagres e Zambujeira do Mar e, 

mais recentemente nos portos de Vila Nova de Milfontes e Azenha do Mar, as capturas 

de sargos foram equiparáveis às da safia. Também vale a pena referir que no porto da 

Zambujeira do Mar os desembarques de sargos apresentaram uma tendência para 



 

170

aumentar, principalmente após 2011, tendo sido superiores aos desembarques de safia, 

assim como em Sagres, embora com menor evidência. 

 

 

Figura 3.3.2.18- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota dos grupos de sargos e safias nas 
três regiões do PNSACV. 
 
 
Comparando as capturas de congro com as de moreia nas 3 regiões (figura 3.3.2.19), 

observa-se que as capturas de congro foram muito superiores às de moreia e em ambas 

as espécies aparenta ter havido uma redução generalizada das capturas desde 1997. No 

entanto, no porto da Zambujeira do Mar, houve um aumento considerável de capturas de 

congro em 2011 que se manteve relativamente estável durante 4 anos. No ano de 2013 as 

capturas voltaram a reduzir-se, mas mantiveram-se mais elevadas que as anteriores a 2011. 

Dos portos que tiveram mais desembarques destas espécies destacam-se os de Sines, Sagres 

e Portimão (anexo). 

É importante referir que as capturas destas duas espécies nos portos do PNSACV foram muito 

superiores às dos portos fora do parque, embora os primeiros tenham menor dimensão (figura 

3.3.2.19). Na maioria dos anos analisados as capturas destas espécies no parque também 

foram superiores às dos limites do parque, embora a diferença não seja muito evidente. É de 

assinalar a importância do PNSACV para a captura destas espécies. O decréscimo e raridade 

das moreias nos desembarques refletiu-se num aumento considerável no seu preço médio em 

todas as áreas. 

 

 

Figura 3.3.2.19- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota de moreias e congro nas três 
regiões do PNSACV. 
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Os chocos e as raias são capturados com a mesma arte de pesca, o tresmalho. Por 

isso comparou-se o padrão de desembarque destas duas espécies ao longo do tempo nas 

regiões e nos portos estudados (figura 3.3.2.20 e anexo). Os portos de fora são os que tiveram 

mais capturas destas espécies, sendo o porto de Setúbal o que apresentou maiores 

desembarques, principalmente para o choco. É de notar que nos portos do PNSACV as 

capturas de raias foram superiores às de choco e que nos portos de fora do parque 

(Setúbal e Portimão) se verificou o contrário. No caso dos portos nos limites do parque, 

observa-se que no início do período estudado as capturas de choco foram superiores às das 

raias, mas tem-se vindo a verificar uma redução muito evidente das capturas de choco, sendo 

que presentemente as capturas de raia são superiores às de choco (figura 3.3.2.20). Este 

resultado é principalmente justificado pela evolução das descargas no porto de Lagos, no qual 

se observou um decréscimo das capturas de choco, que na primeira metade do período 

analisado eram superiores às de raia. Na segunda metade do período analisado as capturas 

foram equiparáveis, com uma tendência para diminuir em ambos os grupos de espécies 

(anexo). Seguindo o mesmo padrão, as capturas de raias na periferia do PNSACV têm 

diminuído a partir do ano 2005 até ao presente (figura 3.3.2.20). É de referir o aumento do 

preço médio do choco nas três áreas, que contrabalançou com as menores capturas. 

 

 

Figura 3.3.2.20- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota dos grupos de raias e choco vulgar 
nas três regiões do PNSACV. 
 
 

No caso do polvo aparentemente não houve uma tendência evidente nas três regiões 

analisadas (figura 3.3.2.21), quer seja dentro ou fora do PNSACV. No entanto, embora em 

geral e com alguma variabilidade associada, verificou-se uma situação de estabilidade nos 

desembarques e um ligeiro aumento do preço médio dentro, nos limites e fora do parque. Os 

portos algarvios de Portimão e Lagos tiveram os maiores desembarques desta espécie. 

No Barlavento, no entanto, em anos mais recentes nota-se um decréscimo nos desembarques 

em Lagos. Contrariamente à tendência observada noutras espécies, no porto da Azenha do 

Mar os desembarques de polvo não apresentaram um padrão decrescente, mas um padrão 

estável com uma ligeira tendência para aumentar (anexo). 
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Figura 3.3.2.21- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota do polvo nas três regiões do 
PNSACV. 
 
 

Devido ao estatuto de proteção do mero, também se analisaram os padrões de 

desembarque desta espécie (figura 3.3.2.22 e anexo). É de notar que os portos do parque são 

os que apresentaram maiores capturas desta espécie, seguindo-se os da periferia, enquanto 

as capturas fora do PNSACV foram quase insignificantes ao longo dos 21 anos estudados 

(figura 3.3.2.22). Os portos de Lagos, Sagres e Sines são os únicos que apresentaram 

desembarques em todos os anos estudados, sendo Sagres e Sines os portos onde foi 

desembarcado maior quantidade de mero (anexo). É importante notar os reduzidos valores 

de peso, elevado preço médio e a parca frequência de desembarques desta espécie, o que nos 

indica a sua raridade. 

 

 

Figura 3.3.2.22- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota do mero nas três regiões do 

PNSACV. 

 

As capturas de cabra cabaço não apresentaram uma tendência óbvia. Verifica-se, no 

entanto, que as capturas desta espécie foram mais elevadas nos portos da periferia do parque, 

seguindo-se os portos de fora (figura 3.3.2.23). As capturas de cabra cabaço foram registadas 

somente em 4 portos (anexo), e foi no porto de Sines que se verificaram maiores 

desembarques desta espécie. Tanto no porto de Sines como no de Setúbal aparenta ter havido 

uma ligeira tendência de aumento de capturas, principalmente ao examinar todo o período 

desde 1997. 
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Figura 3.3.2.23- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota da cabra cabaço nas três regiões do 
PNSACV. 
 
 

No caso do percebe (figura 3.3.2.24), somente nos portos do parque se verificaram 

desembarques relevantes. Dos portos de dentro, só dois registaram desembarques contínuos 

(ao longo do período estudado) deste crustáceo, sendo que o de Sagres foi o principal porto 

de descargas. Na Zambujeira do Mar verificou-se um aumento muito considerável até 2010, 

mas depois deste ano as descargas reduziram-se drasticamente. Em Sagres, a redução de 

desembarques também foi muito evidente, tendo havido uma grande quebra das capturas 

depois de 2001 (anexo). Além dos portos do PNSACV, o único que apresentou registos de 

desembarques de percebe é o de Lagos, mas apenas em 1998 e 1999. 

 

 
 
Figura 3.3.2.24- Variação de desembarques e preços médios de venda em lota de percebe em regiões do PNSACV. 
Somente no PNSACV se verificaram desembarques contínuos ao longo dos 21 anos estudados. Nas restantes 
regiões em estudo, só o porto de Lagos apresentou dados de desembarque desta espécie (em 1998 e 1999), não 
tendo havido registos de desembarques nos portos de fora do PNSACV. 
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Frota, licenças e descargas na costa alentejana (2007-2018) 

De acordo com uma avaliação realizada no projeto PROTECT, e segundo estatísticas oficiais 

cedidas pela DGRM, em 2012 a frota pesqueira registada na capitania do Porto de Sines era 

composta por 124 embarcações, a maioria (65%) com características de frota local, i.e., com 

menos de 9 m, o mesmo acontecendo com a frota de Sagres, já que, das 90 embarcações 

registadas na respetiva capitania, 86% eram locais (figura 3.3.2.25). 

 

 
 
Figura 3.3.2.25– Exemplos de embarcações locais (a-d) e costeiras (e) das frotas de 
Sines e Sagres. Fotografias de Patrícia Teodoro (a, e), Nuno Castro (b), João P. 
Marques (c) e Filipa Silva (d). 
 

A grande maioria das embarcações costeiras pertencia então ao grupo das embarcações de 

convés fechado ou “corrido” (Sines – 96%, Sagres – 100%) e as embarcações locais eram 

maioritariamente de convés aberto (“boca aberta”; Sines – 70%, Sagres – 87%). A frota de 

Sines era composta por embarcações entre 4,2 e 26 m, com uma média de 9,5 m, enquanto as 

embarcações associadas à frota de Sagres eram ligeiramente menores, variando entre 3,8 e 

25,4 m, com 7,8 m de média. Da mesma forma, as embarcações registadas em Sines 

apresentavam arqueação bruta e potência de motor significativamente superiores à frota de 

Sagres (em média; Sines, 17 t e 80 kW; Sagres, 7,7 t e 55,6 kW). 
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No que diz respeito ao licenciamento da sua atividade e operação das diferentes artes de 

pesca, 6 das embarcações registadas na Capitania de Sines e 1 registada na Delegação 

Marítima de Sagres não tinham licença para operar no PNSACV. 

Em 2012, foram emitidas pela DGRM 518 licenças, 291 relativas à frota de Sines e 227 à de 

Sagres, licenciando a maioria das embarcações para operar uma ou mais artes de pesca 

incluídas nas seguintes categorias: 

- redes (redes de tresmalho e/ ou de emalho); 

- armadilhas (armadilhas de abrigo e/ou de gaiola); 

- palangre (de fundo); 

- cerco; 

- artes envolventes-arrastantes (xávega); 

- artes de arrasto (ganchorra e arrasto de portas); 

- artes de levantar (redes de sacada). 

Cerca de 70% das licenças concedidas à frota de Sines e 85% das concedidas à frota de 

Sagres diziam respeito a embarcações locais, de acordo com a composição destas frotas que, 

como já referido, eram maioritariamente constituídas por embarcações locais (70% e 87%, 

respetivamente). 

De acordo com as licenças emitidas, a grande maioria das embarcações era licenciada para 

operar mais do que uma arte (“licença multiartes”). As frotas locais, e em particular a de 

Sagres, detinham um maior número de licenças deste tipo (Sines – 89%, Sagres – 92%). As 

embarcações com registo em Sines e licenciadas para o uso de apenas uma arte de pesca 

eram maioritariamente licenciadas para o uso de palangre. Por outro lado, em Sagres, a 

maioria das embarcações locais com este tipo de licença era licenciada para operar redes, 

enquanto as costeiras o eram para operar a arte de cerco (tabela 3.3.2.4). 
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Tabela 3.3.2.4- Número de licenças atribuídas em 2012 
pela DGRM para o uso de diferentes artes de pesca pela 
frota de pesca comercial (embarcações de pesca costeira e 
legal) registada na Capitania do Porto de Sines e na 
Delegação Marítima de Sagres (“outras” artes de pesca 
exclui também redes e armadilhas). 

 
Arte de pesca Sines Sagres 

 Costeira Local Costeira Local 

Palangre 4 9 0 6 

Cerco 3 0 2 0 

Multiartes 31 70 11 71 

Outras 7 0 0 0 

Total 45 79 13 77 

 

Decompondo as “licenças multiartes” em cada uma das categorias de artes supramencionadas, 

verificou-se um predomínio claro do palangre em qualquer frota e tipo de frota (tabela 3.3.2.5). 

Na frota local, registada em Sines ou Sagres, as licenças para operar exclusivamente 

armadilhas foram as segundas mais emitidas, embora na de Sines o seu número estivesse 

praticamente a par com o de licenças para operar exclusivamente redes. Por outro lado, nas 

frotas costeiras as licenças para operar exclusivamente redes eram as segundas mais 

frequentes (tabela 3.3.2.5). 

Tabela 3.3.2.5- Número de licenças atribuídas em 2012 
pela DGRM para o uso de diferentes artes de pesca pela 
frota de pesca comercial (embarcações de pesca costeira e 
legal) registada na Capitania do Porto de Sines e na 
Delegação Marítima de Sagres, decompondo as 
componentes da categoria multiartes. 

 
Arte de pesca Sines Sagres 

 Costeira Local Costeira Local 

Armadilhas 16 58 6 64 

Palangre 34 79 11 77 

Redes 26 56 9 47 

Cerco 13 0 5 3 

Outras 8 1 0 5 

Total 97 194 31 196 

 

Relativamente ao pescado descarregado nos portos da área alentejana do PNSACV, i.e., 

portos com lota sob jurisdição marítima do Porto de Sines (Sines, Vila Nova de Milfontes, 

Zambujeira do Mar e Azenha do Mar), e de acordo com os dados fornecidos pela DGRM, em 

2014 foram descarregadas cerca de 7 852 t: 7 485 t de peixe, 353 t de moluscos e apenas 14 t 

de crustáceos (tabela 3.3.2.6). O porto onde foi descarregada uma maior quantidade de 

pescado é o de Sines (7 641 t), em oposição ao da Azenha do Mar (44 t; tabela 3.3.2.6). 

Globalmente, as espécies de peixe mais capturadas são a cavala (2 898 t) e a sardinha (2 817 

t). Contudo, considerando apenas as espécies-alvo das embarcações de pesca local e costeira 

que operam no PNSACV, e removendo também da análise as espécies-alvo do cerco 
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(altamente móveis e mais passíveis de serem capturadas fora do PNSACV, dado que as 

cercadoras são alvo de restrições espaciais no parque), as espécies mais capturadas são o 

safio (66 t), a abrótea (38 t), o robalo-legítimo (31 t) e os sargos (24,25 t). As espécies com os 

preços médios mais elevados na primeira venda são o pregado (Scophthalmus maximus; 15,42 

€/kg), o pargo-legítimo e o robalo-legítimo (12,2 €/kg). A espécie de crustáceo mais 

descarregada é a santola (1,7 t), mas com o preço médio de primeira venda mais baixo 

(6,7€/kg), em oposição à cigarra-do-mar, ou bruxa (Scyllarus arctus), o crustáceo menos 

descarregado (10 kg), mas mais caro (preço médio de 35 €/kg). Quanto aos moluscos, o polvo 

é a espécie mais descarregada nos portos alentejanos estudados (323 t), seguido do choco 

(Sepia oficinalis; 17 t), com preços médios de primeira venda de 4,3 e 4,9 €/kg, respetivamente. 

Os moluscos vendidos a preço mais elevado, em média, são as lulas (Loligo spp.; 10,5 €/kg).  

 

Tabela 3.3.2.6- Peso fresco total e preço médio de primeira venda do pescado descarregado em 2014 
nos portos do Alentejo estudados (fonte: DGRM). 
 

  
Porto Peixes Crustáceos Moluscos Total  

 t €/kg t €/kg t €/kg t 

Sines 7 381,45 4,16 7,81 14,79 252,14 3,30 7 641,40 

Vila Nova de Milfontes 61,77 5,17 0,13 6,38 52,14 5,66 114,04 

Zambujeira do Mar 30,10 6,69 5,39 21,63 16,78 6,11 52,30 

Azenha do Mar 12,21 5,19 0,77 12,83 31,82 4,24 44,80 

Total 7 485,53 5,07 14,10 15,05 352,87 4,60 7 852,50 

 

As descargas anuais de pescado têm vindo a decrescer em lotas alentejanas, particularmente 

por redução das descargas de peixes (figura 3.3.2.26). Segundo estatísticas nacionais da 

pesca (INE, 2019), em 2018 foram descarregados nas lotas alentejanas 5 776 t de pescado: 5 

331 t de peixes, 434 t de moluscos e apenas 11 t de crustáceos. Convém referir que estas 

estatísticas referem-se às descargas de embarcações costeiras ou de largo (>10 m), de acordo 

com o respetivo documento metodológico, pelo que não contemplam o produto da pesca local, 

a principal frota a operar no PNSACV. Em 2014, segundo o INE, foram descarregadas nas 

lotas alentejanas 7 987 t de pescado, entre as quais 7 498 t de peixes, 475 t de moluscos e 14 t 

de crustáceos, o que representa um decréscimo de cerca de 28% no total de pescado 

descarregado, de 2014 para 2018. O maior, mais evidente e mais consistente decréscimo 

deste tipo foi registado no peso de peixes descarregado (figura 3.3.2.26). 
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Figura 3.3.2.26- Peso fresco (toneladas) total anual de peixes, 
crustáceos e moluscos descarregados em lotas alentejanas, de 
2007 a 2018 (INE, 2019). 

 

Resumidamente, é possível concluir que a frota pesqueira registada nos portos do PNSACV, 

concretamente na Capitania do Porto de Sines e na Delegação Marítima de Sagres do Porto de 

Lagos, era em 2012 maioritariamente local, de pequenas dimensões, capacidade e potência, 
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sendo polivalente ou multiartes, à semelhança do que acontecia noutras áreas (Baptista, 2007) 

e, de um modo geral, no país (INE, 2013). Este tipo de pesca permite explorar diversos habitats 

e consequentemente almejar a captura de diferentes espécies, consoante a arte utilizada. 

Estas características eram mais evidentes no que diz respeito à frota pesqueira com registo em 

Sagres, menor que a frota sineense e a operar essencialmente a sul do Cabo Sardão. É de 

destacar também que as licenças mais comuns emitidas pela DGRM para as embarcações 

registadas nestes portos destinavam-se à operação de palangre e de armadilhas, no caso das 

embarcações locais, e de palangre e de redes, no caso das embarcações costeiras. 

A quantidade de pescado descarregado tem vindo a decrescer no Alentejo, sendo este 

decréscimo mais evidente nos peixes, de cerca de cerca de 30% de 2014 a 2018. Este 

fenómeno poderia estar relacionado com o decréscimo do esforço de pesca, por redução da 

frota, fenómeno que se tem verificado a nível nacional. De facto, a frota alentejana tem vindo a 

reduzir-se, como descrito noutros trabalhos (Castro, 2004), embora desde 2014 não se tenha 

reduzido tanto quanto as descargas de pescado, pelo que estes decréscimos poderão já 

evidenciar problemas ao nível dos efetivos dos mananciais de pesca. Na região em estudo, é 

no porto de Sines onde foram descarregadas as maiores quantidades de pescado, mas na 

Zambujeira do Mar foram atingidos os preços médios de primeira venda mais elevados. 

Analisando o total das descargas, as espécies mais descarregadas são a cavala e a sardinha, 

mas colocando enfoque no produto da pesca local e costeira e excetuando o cerco, as 

espécies mais descarregadas nas lotas alentejanas são o safio, a abrótea, a santola e o polvo. 

No âmbito do projeto MARSW estão a ser analisados dados e estatísticas oficiais mais 

recentes (2019) para reavaliação da frota operante na área marinha alentejana do PNSACV, e 

das respetivas licenças e descargas em lota. Esta informação será futuramente apresentada no 

relatório de monitorização deste projeto. 
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3.3.3. Capturas e esforço de pesca – questionários e observações a bordo 

Os inquéritos preliminares realizados em 2011/2012 (projeto PROTECT) a 78 mestres de 

embarcações a operar a partir de 5 portos alentejanos e da Arrifana revelaram que, na prática, 

a grande maioria não operava a totalidade das artes de pesca de que tinha licença. Contudo, 

praticamente todos os que detinham uma “licença multiartes” empregavam mais do que uma 

arte na faina. Extrapolando os resultados obtidos para o universo de pescadores a operar na 

região de estudo, estes inquéritos confirmaram que a maioria das embarcações locais operava 

efetivamente mais do que um tipo de arte (Sines – 67%, Sagres – 70%; tabela 3.3.2.7). 

Contudo, relativamente às embarcações que operavam exclusivamente uma arte, este 

exercício de extrapolação indicou que operavam mais frequentemente redes (Sines) e 

armadilhas (Sagres). Por outro lado, este trabalho permitiu identificar diferenças entre os tipos 

de licença emitida e o seu real usufruto no que toca às embarcações costeiras, indicando que 

maioria das embarcações da frota de Sines não fazia uso das “licenças multiartes” que lhes 

eram concedidas, dedicando-se mais frequentemente ao uso exclusivo da arte do cerco. Estes 

inquéritos revelaram ainda que a frota costeira de Sagres não operava a partir dos portos 

alentejanos (tabela 3.3.2.7). 

 
Tabela 3.3.2.7- Estimativa do número de licenças de artes de 
pesca efetivamente utilizadas pela frota comercial (costeira e 
local) registada na Capitania de Sines e na Delegação Marítima 
de Sagres, segundo extrapolação efetuada a partir da amostra 
analisada em inquéritos iniciais a mestres de embarcações de 
pesca comercial, relativamente às licenças atribuídas em 2012 
pela DGRM. 

 
Arte de pesca Sines Sagres  

 Costeira Local Costeira Local 

Armadilhas 3 9 0 3 

Palangre 0 7 0 0 

Redes 6 11 0 0 

Cerco 20 0 0 0 

Multiartes 17 53 0 7 

Total 45 79 0 10 

 

A maioria dos mestres inquiridos revelou que nem sempre pescava no PNSACV (47%), na 

verdade apenas 22% revelaram pescar sempre neste parque, o que quer dizer que 31% dos 

inquiridos assumiram nunca pescar no parque, apesar de terem licença para tal. Assim, 

extrapolando os resultados destes inquéritos para o universo de mestres a operar no PNSACV, 

concluiu-se que cerca de 100 mestres (e respetivas embarcações) operavam na área marinha 

da costa alentejana do PNSACV, 80 e 20% a partir dos portos a norte e a sul do Cabo Sardão, 

respetivamente, com um predomínio de embarcações com licença para operar multiartes (norte 

– 50%, sul – 90%; figura 3.3.2.27). Decompondo este grupo nas várias categorias de artes, as 

artes de pesca operadas por mais embarcações na região, quer de forma exclusiva, quer em 
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complementaridade com outras artes, são o palangre e as armadilhas, tanto a norte, quanto a 

sul (figura 3.3.2.28). É de referir que na região sul não se registaram embarcações a operar 

com arte de cerco (figura 3.3.2.28). Como a frota dos portos de pesca a sul do Cabo Sardão 

era maioritariamente constituída por embarcações registadas em Sagres, e se as cercadoras 

são necessariamente embarcações costeiras, este resultado está em concordância com os 

resultados obtidos e descritos anteriormente, que indicaram que a frota costeira de Sagres não 

operava na região. 

 

Figura 3.3.2.27- Número de embarcações de pesca comercial em atividade na 
costa alentejana do PNSACV a operar com uma arte ou multiartes (2011-2013; 
norte, entre Sines e o Cabo Sardão; sul, entre o Cabo Sardão e Odeceixe; 
projeto PROTECT). 

 

Figura 3.3.2.28- Número de embarcações de pesca comercial em atividade na costa 
alentejana do PNSACV, decompondo a fração de multiartes (2011-2013; norte, entre 
Sines e o Cabo Sardão; sul, entre o Cabo Sardão e Odeceixe; projeto PROTECT). 

 

Com base nesta caracterização prévia da frota a operar na área marinha da costa alentejana 

do PNSACV, procedeu-se à seleção de 24 embarcações na área norte – 4 cercadoras, 4 de 

armadilhas (3 locais e 1 costeira), 10 multiartes (9 locais e 1 costeira), 3 de redes (2 locais e 1 

costeira) e 1 de palangre (local) – e 8 embarcações locais na área sul – 1 de armadilhas e 7 
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multiartes. A sua atividade de pesca comercial foi seguida em 2011-2013 através de inquéritos 

quinzenais telefónicos aos respetivos mestres e embarques pontuais. No total, realizaram-se 

57 embarques na área norte (2011/2012) e 20 na área sul (2012/2013). 

Os inquéritos quinzenais permitiram aferir o esforço de pesca por categoria de arte através do 

cálculo da média de dias de faina por embarcação. Concluiu-se assim que o esforço de pesca 

foi superior na área norte e no verão, e que a diferença entre áreas foi substancialmente maior 

no período de inverno (número de dias por embarcação no período de estudo; inverno de 

outubro a março; verão de abril a setembro): norte – 139 dias no verão, 97 no inverno; sul – 

126 dias no verão, 46 no inverno (figura 3.3.2.29). 

 

 

Figura 3.3.2.29- Número médio de dias de pesca comercial na costa alentejana do PNSACV por 
embarcação, arte, área e época do ano, obtido através de inquéritos quinzenais (2011-2013; norte, 
entre Sines e o Cabo Sardão; sul, entre o Cabo Sardão e Odeceixe; inverno de outubro a março; 
verão de abril a setembro; projeto PROTECT). 

 

De acordo com os dados registados durante os embarques nas embarcações selecionadas e 

com a estimativa do esforço de pesca (número de dias de pesca) obtida para cada arte de 

pesca, estimou-se que tenha sido capturado um total de 625 t de pescado, das quais 524 t 

foram comercializadas e 101 t rejeitadas. Segundo esta estimativa, a maior quantidade de 

pescado foi capturada por armadilhas (Armadilhas – 452 t, Redes – 83 t, Cerco – 64 t, Palangre 

– 26 t), na área norte (Norte – 582 t, Sul – 43 t) e no verão (Verão – 438 t, Inverno – 187 t; 

tabela 3.3.2.8, figura 3.3.2.30). 
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Tabela 3.3.2.8- Peso total (toneladas, peso fresco) de pescado capturado, vendido e 
rejeitado na costa alentejana do PNSACV, estimado por arte de pesca comercial, área e 
período (2011-2013; norte, entre Sines e o Cabo Sardão; sul, entre o Cabo Sardão e 
Odeceixe; inverno de outubro a março; verão de abril a setembro; projeto PROTECT). 
 

Arte de pesca comercial Área e período de estudo 

  Norte Sul  

  Inverno Verão Inverno Verão Total 

Armadilhas Capturas 123,2 306,9 3,4 18,1 451,6 

Vendas 88,1 262,0 3,0 14,3 367,4 

Rejeições 35,1 44,9 0,5 3,8 84,3 

Redes Capturas 33,5 33,3 9,8 5,9 82,5 

Vendas 29,5 29,2 8,5 4,9 72,1 

Rejeições 4,0 4,0 1,3 1,0 10,3 

Palangre Capturas 16,6 3,9 0,6 5,4 26,5 

Vendas 13,5 3,5 0,6 5,4 23 

Rejeições 3,1 0,4 0,0 0,0 3,5 

Cerco Capturas 0,0 64,0 0,0 0,0 64 

Vendas 0,0 61,0 0,0 0,0 61 

Rejeições 0,0 3,0 0,0 0,0 3 

 

      
 
Figura 3.3.2.30- Importância percentual do peso total de pescado capturado na costa 
alentejana do PNSACV, estimado por arte de pesca comercial e período (2011-2013; 
inverno de outubro a março; verão de abril a setembro; projeto PROTECT). 

 

No que diz respeito à diversidade de pescado, estimou-se que tenham sido capturadas, no 

total, 79 espécies, incluindo peixes, crustáceos e cefalópodes, tendo as redes dado o maior 

contributo para esta diversidade (72 espécies) e o cerco o menor contributo (5 espécies). As 

espécies mais capturadas no PNSACV e vendidas em lota, de acordo com as estimativas de 

peso, são o polvo (capturas – 366 t, vendas – 322 t), o safio (capturas – 66 t, vendas – 27 t), a 

cavala (capturas – 34 t, vendas – 31 t) e a sardinha (capturas e vendas – 27 t). Da mesma 

forma que são as espécies mais capturadas, o polvo e o safio registaram a maior quantidade 

rejeitada (polvo – 44 t, safio – 38 t; figuras 3.3.2.31 a 3.3.2.34). As quantidades de pescado 

vendidas e rejeitadas nas duas áreas (norte e sul) correspondem a cerca de 85 e 15% das 

capturas, respetivamente. 

 

  



 

184

 

Figura 3.3.2.31- Percentagem por espécie de estimativas de capturas e 
rejeições da pesca comercial com armadilhas na costa alentejana do 
PNSACV (2011-2013; projeto PROTECT). 
 

 

Figura 3.3.2.32- Percentagem por espécie de estimativas de capturas e 
rejeições da pesca comercial com redes na costa alentejana do PNSACV 
(2011-2013; projeto PROTECT). 
 

 

Figura 3.3.2.33- Percentagem por espécie de estimativas de capturas e 
rejeições da pesca comercial com palangre na costa alentejana do PNSACV 
(2011-2013; projeto PROTECT). 
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Figura 3.3.2.34- Percentagem por espécie de estimativas de capturas e 
rejeições da pesca comercial com cerco na costa alentejana do PNSACV 
(2011-2013; projeto PROTECT). 
 

De acordo com estas estimativas, e procedendo a uma análise por arte de pesca, como já 

referido, as armadilhas são a arte de pesca que mais contribuiu para as capturas, vendas e 

rejeições em qualquer área e época do ano considerada, tendo capturado maioritariamente 

polvo e safio (figuras 3.3.2.31, 3.3.2.35 e 3.3.2.36). Estes valores foram, no entanto, superiores 

no verão e mais variáveis no inverno. Cerca de 20% das capturas desta arte de pesca foram 

rejeitadas. 

 

 

Figura 3.3.2.35- Exemplos de presas capturadas na pesca comercial com armadilhas na costa alentejana do 

PNSACV: polvo (à esquerda), safio e moreia (Muraena helena). Fotografias de Vera Viegas (à esquerda) e Filipa 

Silva. 

 

 

  

0.02%
0.02%

41%

44%

15%

Capturas

Peixe agulha

Boga

sardinha

cavala

carapau

6%

94%

Rejeições

cavala

carapau



 

186

 

Figura 3.3.2.36- Exemplos de presas capturadas na pesca comercial com armadilhas na costa alentejana do 

PNSACV e rejeitadas por terem tamanho inferior ao limite legal: polvo (à esquerda) e safio. Fotografias de Filipe 

Romão (à esquerda) e Filipa Silva. 

 

As redes são a segunda categoria de arte de pesca que mais contribuiu para as capturas, com 

variações de acordo com a área e a época do ano, em particular a sul. Quer a norte, quer a sul, 

o rascasso (Scorpaena sp.) e a abrótea são as espécies mais capturadas no verão. No inverno 

e a norte, as capturas foram dominadas por corvina-legítima (Argyrosomus regius) e cavala. A 

sul, para além da abrótea e dos rascassos, no verão destacou-se também a santola e, no 

inverno, o robalo-legítimo e o sargo-safia. As espécies mais rejeitadas são os rascassos e a 

cavala, sendo que a norte se rejeitou menos pescado (12%) do que a sul (15%). 

O palangre foi a arte de pesca que mais pescado rejeitado registou a norte (16%, 

maioritariamente safio e a garoupinha (Serranus cabrilla)), em oposição ao sul, onde 

praticamente não se verificaram rejeições. As capturas e vendas foram mais significativas no 

inverno. A norte, para além da abrótea e do safio, no inverno as capturas foram dominadas por 

sargos, enquanto no verão deram lugar ao pargo-legítimo e à dourada (Sparus aurata). A sul, 

capturou-se maioritariamente pargo-legítimo, no verão, e robalo-legítimo, no inverno (figuras 

3.3.2.33 e 3.3.2.38). 

As capturas da arte do cerco, apenas registadas durante o período de verão por quase total 

inatividade desta frota durante o período de inverno, por imposição nacional do defeso à 

sardinha, foram dominadas por cavala e sardinha, tendo sido rejeitados apenas 4% das 

capturas, na sua maioria carapau (Trachurus trachurus; figuras 3.3.2.34 e 3.3.2.39). 
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Figura 3.3.2.37- Exemplos de capturas mais comuns na pesca comercial com redes na costa 

alentejana do PNSACV: rascasso, abrótea, sargo, cavala e santola. Fotografias de Patrícia 

Teodoro (a), Filipa Silva (b, d) e Vera Viegas (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3.2.38- Exemplos de capturas da pesca comercial com palangre na costa alentejana do 

PNSACV: a) abrótea; b) sargos e pargo-legítimo (fotografias de João P. Marques). 
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Figura 3.3.2.39- Transbordo (à esquerda) e triagem de capturas com arte de cerco (cavala e 

carapau) na costa alentejana. Fotografias de Filipa Silva (à esquerda) e João P. Marques. 

 

Em suma, a frota pesqueira operante na área marinha alentejana do PNSACV era composta 

em 2012 por cerca de 100 embarcações e a grande maioria operava a partir dos portos da área 

norte, entre Sines e o Cabo Sardão, e era do tipo local, operando multiartes, mas mais 

frequentemente palangre e armadilhas. A sul do Cabo Sardão, a frota costeira do cerco não 

operou neste ano. O maior esforço de pesca foi registado a norte, com um maior número de 

embarcações (com possibilidade de abrigo em mais portos), e durante o verão, devido às 

melhores condições oceanográficas. A diferença entre as duas áreas estudadas foi 

particularmente notória no inverno, atendendo às melhores infraestruturas em terra e, assim, a 

uma maior facilidade de acesso das embarcações ao mar na região norte. Este maior esforço 

de pesca a norte traduziu-se numa maior quantidade de pescado capturado, vendido e 

rejeitado, particularmente por via da pesca com armadilhas. As espécies mais capturadas são o 

polvo, o safio, a cavala e a sardinha. A arte de eleição no verão foi a de armadilhas, 

particularmente dirigida ao polvo, e no inverno, o palangre. As armadilhas foram responsáveis 

pela maior quantidade de pescado capturado, vendido e rejeitado, particularmente polvo e 

safio, frequentemente rejeitados por não cumprirem os tamanhos mínimos. Contudo, é provável 

que estas rejeições, sendo essencialmente constituídas pela devolução de organismos ainda 

vivos e com capacidade de recuperar, tenham um impacte reduzido. No entanto, as redes, por 

terem ficado imersas muito tempo, particularmente a sul, possivelmente devido a 

infraestruturas em terra menos favoráveis ao acesso das embarcações ao mar, causaram uma 

elevada quantidade de pescado danificado e/ou impróprio para consumo, que foi rejeitado. O 

baixo valor comercial de algumas espécies capturadas também explicou os valores elevados 

de rejeições registados nesta arte. As espécies mais capturadas com redes são os rascassos 

(Scorpaena spp.) e a abrótea, e no inverno algumas espécies de maior valor económico, como 

a corvina-legítima, a norte, e o robalo-legítimo, a sul. Por seu turno, o palangre permitiu 

reduzidas capturas abaixo dos tamanhos legais, poucas rejeições e capturas de elevada 

qualidade e alto valor económico (Erzini et al., 1999). De facto, apesar de na área norte ter 

constituído a arte com maior percentagem de rejeições, o palangre não causou rejeições a sul. 
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Além da abrótea e do safio (principais capturas), o sargo-legítimo, o pargo-legítimo e a dourada 

(espécies com elevado valor comercial) foram as capturas mais relevantes desta arte de pesca. 

A sardinha e cavala são também das espécies mais capturadas na costa alentejana do 

PNSACV, apesar dos dados oficiais estarem muito distantes dos obtidos no presente trabalho. 

A arte do cerco, grande responsável pela captura destas espécies, só pode operar no PNSACV 

a partir de um quarto de milha náutica de distância da costa e em profundidades superiores a 

20 m (POPNSACV). Segundo Viegas (2013), esta parece ser uma das razões pela qual poucos 

cercadores operaram no PNSACV. Além disso, o defeso de que foi alvo a arte do cerco, no 

âmbito do plano de gestão da pesca da sardinha 2012-2015 (portaria n.º 251/2010), reduziu 

consideravelmente as capturas desta espécie. 

Como já referido, no projeto MARSW estão a ser analisados dados da pesca comercial 

referentes às capturas, rejeições e vendas de pescado na área alentejana do PNSACV, 

recolhidos no verão de 2019 e no inverno de 2020. Em conjunto com dados anteriormente 

obtidos da mesma forma, poderá ser avaliado o impacto de medidas de proteção 

implementadas em 2011, decorridos 9 anos após a aplicação do atual Plano de Ordenamento 

deste parque. 

 

3.3.4. Perceções e opiniões de pescadores 

A análise de 77 inquéritos realizados presencialmente nos 5 portos da costa alentejana (Sines, 

Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar: projeto 

PROTECT) permitiu fazer uma caracterização socioeconómica do setor da pesca comercial 

neste troço de costa e uma sondagem da opinião dos pescadores relativamente à legislação da 

pesca e gestão do PNSACV. Conforme já referido, a mesma avaliação será replicada no verão 

de 2020, no âmbito do projeto MARSW, com a realização de inquéritos a pescadores 

comerciais que operam na área marinha do PNSACV. 

Estes inquéritos permitiram concluir que, em 2012, o efetivo de pescadores neste trecho de 

costa estava envelhecido: mais de 90% destes marítimos tinham mais de 30 anos e 44% mais 

de 50 anos. A maioria residia num dos dois concelhos costeiros do Alentejo (Sines – 51%, 

Odemira – 43%) e dedicava-se exclusivamente à pesca (92%), da qual auferia um rendimento 

anual entre 6 790€ e 13 580€ (57%). Apenas 7% dos inquiridos declararam auferir mais de 13 

580€ por ano. A maioria afirmou ter um nível de escolaridade equivalente ao 1.º ciclo do ensino 

básico (60%) e 3% declararam ter concluído o ensino secundário. 

Relativamente à sua atividade profissional, a maioria trabalhava a partir de um único porto de 

pesca, sobretudo de Sines (36%) ou Vila Nova de Milfontes (18%), mas mais de 10% 

assumiram exercer a sua atividade a partir de mais do que um porto, recorrentemente a partir 

de Sines e Vila Nova de Milfontes (figura 3.3.4.1). 
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A maioria dos inquiridos disse exercer a sua atividade tanto no mar, como em terra (88%), e 

afirmou ser ajudante no exercício da atividade (42%). Dos restantes inquiridos, 34% eram 

simultaneamente proprietários de embarcações e mestres (arrais de pesca), 15% eram apenas 

mestres e 9% apenas proprietários de embarcações. Apenas um terço dos inquiridos declarou 

trabalhar há menos de 20 anos no setor e apenas 1% pertencia ao grupo dos aprendizes, 

trabalhando há menos de um ano na pesca. A grande maioria já tinha pelo menos 20 anos de 

experiência na pesca comercial, mas ainda não tinha ultrapassado 40 anos de trabalho nesta 

atividade. 

 
 

Figura 3.3.4.1- Portos de abrigo utilizados por pescadores entrevistados na costa 
alentejana (N=77, 2012-2013, projeto PROTECT). 
 

Em concordância com as estatísticas e os resultados referidos nas secções anteriores relativos 

à frota pesqueira alentejana, 74% dos inquiridos declararam exercer a sua atividade em 

embarcações de pesca local e operar várias artes. A maioria (53%) dos inquiridos disse pescar 

com armadilhas (de gaiola – 36%, de abrigo – 17%) e 83% admitiu também pescar à linha. 

A maioria dos pescadores inquiridos estimou trabalhar e sair para o mar entre 150 e 300 dias 

por ano (cerca de 70%), com a companhia de outros dois colegas. No entanto, alguns 

declararam sair sozinhos ou em equipas de até 16 tripulantes, no caso de embarcações 

costeiras. Em média, um dia de atividade de uma embarcação de pesca local rendia 172 € 

(entre 20 e 570 €) e um dia de atividade de uma embarcação de pesca costeira rendia 3 078 € 

(entre 250 e 24 000 €). Os seus tripulantes recebiam como pagamento uma percentagem do 

total de pescado capturado que, segundo os mesmos, em 94% dos casos se destinava à 

venda em lota. 

Segundo estes pescadores, aquilo que mais influenciava negativamente o rendimento da 

pesca relacionava-se com a elevada variabilidade dos preços de venda em lota e com o preço 
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dos combustíveis. A maioria (70%) admitiu já ter recebido subsídios, nomeadamente para 

aquisição de material e equipamento novo. Cerca de 30% renovaram a sua embarcação ou 

adquiriram uma nova embarcação com o apoio de subsídios. 

Relativamente a ações de fiscalização, 91% dos inquiridos revelaram já ter sido inspecionados, 

52% dos quais admitiram ter sido autuados, sobretudo por estarem a pescar áreas interditas à 

pesca (40%; figura 3.3.4.2). Ainda assim, 38% dos inquiridos consideraram que a fiscalização 

devia ser mais intensa, embora 44% a tivessem considerado com intensidade suficiente. 

 

Figura 3.3.4.2- Principais razões referidas por pescadores 
profissionais inquiridos na costa alentejana que os levaram 
a ser autuados no exercício da pesca (N=77, 2012-2013, 
projeto PROTECT). 

 

A maioria reconheceu a existência de medidas de gestão da pesca benéficas para a sua 

atividade (70%), como períodos de defeso, e tinha conhecimento das medidas de gestão da 

pesca do atual plano de ordenamento do PNSACV, concordando com a implementação de 

áreas de marinhas de proteção com interdição total ou parcial da pesca (66%; figura 3.3.4.3). 

Como foi apresentado na secção 2.3.4, na caracterização da pesca lúdica, esta pergunta sobre 

o conhecimento do POPNSACV e das suas medidas de gestão da pesca e da área marinha 

deste parque também foi colocada a pescadores em atividade no litoral rochoso alentejano, 

tendo a maioria (67,2%) respondido afirmativamente (N=311, 2011-2019; 6,8%, NS/NR). 

Relativamente à criação destas áreas marinhas protegidas no PNSACV, também a maioria 

(57,5%) concordou (N=308, 2011-2019; 13%, NS/NR). Os valores percentuais referentes ao 

conhecimento das medidas em causa obtidos em inquéritos a pescadores comerciais (66%) e 

lúdicos (67,2%) da costa alentejana são bastantes semelhantes. Em relação à criação de áreas 

marinhas protegidas no PNSACV, os pescadores comerciais (66%) manifestaram-se mais 

concordantes que os lúdicos (57,5%), sendo possível que esta apreciação mais positiva dos 

primeiros esteja relacionada com um maior conhecimento de possíveis benefícios ecológicos e 
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económicos desta proteção e/ou com o possível impacte positivo desta proteção na sua 

atividade profissional. 

 

 

 
Figura 3.3.4.3- Conhecimento e opinião de pescadores comerciais inquiridos na 
costa alentejana quanto às medidas de gestão da pesca aplicadas no PNSACV 
através da implementação do POPNSACV, incluindo a criação de áreas 
marinhas protegidas (AMP) onde a pesca é parcial ou totalmente interdita 
(N=77, 2012-2013, projeto PROTECT). 
 

Apesar de a maioria dos pescadores inquiridos ter concordado com a criação de áreas 

marinhas protegidas no PNSACV, destinadas a conservar os recursos marinhos e nas quais a 

pesca é total ou parcialmente interdita, alguns dos 51 (figura 3.3.4.3) pescadores que 

concordaram acrescentaram os seguintes comentários: seis defenderam que estas áreas 

deviam ser temporárias e rotativas, mas não permanentes; um referiu que devia ter havido uma 

reunião com os pescadores da região antes da implementação destas áreas; e um disse que 

devem ser dados subsídios aos pescadores que pescam na proximidade destas áreas. Duas 

destas opiniões foram também apresentadas por pescadores que discordaram da criação 

destas AMP (figura 3.3.4.4), mas neste caso a descrença em relação à eficácia destas áreas foi 

a razão referida com mais frequência. 

Em seguida, foi também perguntado aos mesmos pescadores se concordavam ou discordavam 

com cada uma das áreas de proteção total (PT) ou parcial do tipo I (PPI) criadas no atual 

POPNSACV e, numa questão aberta, por que razão tinham a opinião manifestada. Apesar de 

66% dos pescadores inquiridos terem inicialmente afirmado concordar com a criação de áreas 

de PT e PPI no PNSACV (figura 3.3.4.3), a opinião acerca de uma área de cada vez foi menos 

favorável: a concordância com as PT foi menor (na costa alentejana, 43 a 49%; na costa 

algarvia, 40 a 44%) e a discordância com as PPI foi maior (49 a 58%). 

Com efeito, quando questionados, sobre cada uma das nove áreas de PT implementadas em 

2011 na área marinha do PNSACV (Pedra do Burrinho, pedras adjacentes à Ilha do 

Pessegueiro, Pedra da Atalaia, Pedra da Enseada da Santoleira, Pedra da Baía da Nau, Pedra 

Conhece as medidas de 

gestão da pesca aplicadas no 

PNSACV?

SIM

66%

Não

29%

Mais ou menos

5%

Concorda com a criação de 

AMP?

SIM

66%

Não

34%
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da Carraca, Pedra da Agulha, Pedra das Gaivotas e Pedra do Gigante), 47 a 49% concordaram 

com a maioria das áreas deste tipo implementadas na costa alentejana do parque, exceto no 

respeitante à área de PT da Pedra do Burrinho, relativamente à criação da qual 43% afirmaram 

concordar e 44% discordar (N=77; 13% não responderam; 2012-2013; projeto PROTECT). Os 

que discordaram da criação da área de PT da Pedra do Burrinho e justificaram a sua opinião 

(36%) apresentaram por vezes mais de uma razão e referiram que não concordavam: por ser 

uma medida desnecessária (42%), ineficaz (42%), prejudicial à sua atividade profissional (58%) 

e, para alguns, mal concebida, na medida em que a sua proteção devia ser temporária e não 

permanente (33%). Relativamente às áreas de PT implementadas na costa algarvia, os 

inquiridos revelaram um maior desconhecimento, tendo 15 a 19% não respondido. No caso da 

área de PT da Pedra da Carraca, 44% dos pescadores afirmaram concordar com a sua criação 

e 40% discordaram. Relativamente às restantes áreas de PT algarvias, a opinião dos inquiridos 

foi menos favorável (% de concordância/discordância em relação à sua criação): Pedra da 

Agulha, 40/40; Pedra das Gaivotas, 40/42; Pedra do Gigante, 40/42. 

 

 

Figura 3.3.4.4- Opinião de pescadores comerciais inquiridos na costa alentejana 
relativamente à razão por que discordaram da criação de AMP no PNSACV onde a 
pesca é parcial ou totalmente interdita (frequência de resposta; N=26; 9% não 
responderam; 2012-2013, projeto PROTECT). 

 

Quanto às quatro áreas de PPI implementadas na área marinha do PNSACV (Ilha do 

Pessegueiro, Cabo Sardão, Rogil e Ilhotes do Martinhal), 49 a 58% dos inquiridos afirmaram 

não concordar com a sua implementação. Os pescadores que justificaram a opinião a este 

respeito referiram que estas áreas prejudicam a sua atividade profissional (43%) e que as 

restrições deveriam ser iguais para todas as atividades de pesca (37%), ou seja, que esta 

proteção não deveria permitir a apanha comercial de percebe nas arribas da costa, mas ser 

idêntica à das áreas de PT no que diz respeito à interdição de todas as atividades extrativas. 
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Quanto às medidas de gestão da pesca implementadas pelo POPNSACV nas áreas de 

proteção complementar, a esmagadora maioria dos inquiridos (95%) concordou com a 

proibição da pesca de arrasto e xávega. Apesar de não ter tido tantas respostas a favor, a 

maioria dos inquiridos também concordou com a proibição da pesca com arte de cerco a 

menos de 0,25 milhas náuticas da costa por considerar esta arte muito destrutiva. A maioria 

discordou, no entanto, da proibição da pesca com palangre de fundo a menos de 0,5 milhas 

náuticas da costa por considerar que é um tipo de arte menos lesivo para os habitats marinhos. 

Relativamente à obrigação da aquisição de licença especial emitida àquela data pela Direção-

Geral das Pescas e Aquicultura, atual DGRM, por parte de embarcações com interesse em 

operar no PNSACV, a maioria discordou, alegando que deveriam ser salvaguardadas situações 

excecionais, mas concordou com os critérios de elegibilidade para o seu licenciamento (ou 

seja, serem embarcações de pesca local ou costeira registadas nas Capitanias de Sines ou 

Lagos, licenciadas em 2010 para o exercício da pesca e com atividade comprovada nos 

últimos 12 meses, ou outras construídas em sua substituição desde que pertencentes ao 

mesmo proprietário). 

Grande parte dos inquiridos concordou com a opinião de que estas medidas irão contribuir para 

aumentar a conservação e proteção de recursos marinhos, incrementar a abundância e a 

recuperação de espécies marinhas sobre-exploradas comercialmente, promover o turismo de 

natureza (marinho e terrestre), proteger e valorizar as paisagens naturais e o património 

cultural e histórico, promover boas práticas de pesca, como a utilização de artes seletivas, 

promover a investigação científica e educação ambiental e aumentar a frequência das ações 

de fiscalização. A maioria discordou, contudo, que estas medidas viessem a promover uma 

diminuição dos conflitos entre os diferentes utilizadores do PNSACV ou um aumento do 

rendimento da pesca fora das áreas onde esta atividade não é permitida, com consequente 

melhoria da economia local e da região (figura 3.3.4.5). 

A maioria dos inquiridos afirmou que a gestão da área marinha do PNSACV era insatisfatória 

ou muito má (77%) e defendeu uma gestão mais apoiada na participação pública (86%; figura 

3.3.4.6). 
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Figura 3.3.4.5- Opinião de pescadores comerciais inquiridos na costa alentejana 
acerca dos resultados que se poderá obter com as medidas de proteção marinha do 
PNSACV aplicadas com a implementação do atual Plano de Ordenamento (N=77, 
2012-2013, projeto PROTECT). 

 

Como foi apresentado na secção 2.3.4, na caracterização da pesca lúdica, esta pergunta sobre 

a gestão da área marinha do PNSACV também foi colocada a pescadores em atividade no 

litoral rochoso alentejano. A classificação mais frequente foi “satisfatória” (35%), embora 17,5% 

dos inquiridos tenham classificado esta gestão como insatisfatória, 5,8% como muito boa e 

5,1% como muito má (N=257, 2011-2019; 36,6%, NS/NR). Deste modo, a apreciação de 

pescadores comerciais inquiridos em 2012-2013 acerca desta gestão do PNSACV foi bastante 

mais negativa. Por um lado, é possível que os pescadores comerciais conheçam a gestão em 

causa melhor que os pescadores lúdicos. Por outro lado, é também possível que esta 

apreciação mais negativa por parte de pescadores comerciais seja devida ao facto de ser a sua 

atividade profissional mais diretamente dependente da referida gestão marinha. De qualquer 

modo, a maioria dos pescadores lúdicos entrevistados também considerou que deveria haver 

maior participação pública na gestão da área marinha do PNSACV (70,9%; N=213, 2012-2019; 

secção 2.3.4). 

Concluindo, os pescadores comerciais inquiridos no Alentejo eram, em 2012, envelhecidos, 

grande parte tinha mais de 50 anos, ou seja, mais do que a média nacional – 43,6 anos (INE 

2013), eram residentes na costa alentejana e trabalhavam exclusivamente no setor há mais de 

20 anos como ajudante ou mestre da sua própria embarcação de pesca local. A grande maioria 

trabalhava a partir do porto de Sines, ou de Vila Nova de Milfontes, deslocando-se para Sines 

no inverno. Com um baixo nível de escolaridade, a maioria auferia 1 a 2 salários mínimos 

nacionais e apontava os preços praticados em lota e os preços dos combustíveis como as 

principais causas para os baixos rendimentos. Muitos admitiram já ter recorrido ao apoio de 

subsídios. A maioria afirmou que o pescado se destinava à venda em lota, mas um número não 
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desprezável admitiu destinar-se à venda a terceiros, por forma a obter maior lucro, evitando os 

baixos preços da lota e os inerentes impostos. 

 

 
 
Figura 3.3.4.6- Opinião de pescadores comerciais inquiridos na costa 
alentejana acerca da gestão da área marinha do PNSACV e da necessidade 
de haver maior participação pública nesta gestão (N=77, 2012-2013, projeto 
PROTECT). 
 

Quase todos os pescadores já tinham sido alvo de uma inspeção, a qual resultou, em muitos 

casos, num auto por pescarem em áreas interditas à pesca. Consideravam, no entanto, que 

estas ações por parte das autoridades eram um “mal necessário” e realizadas em quantidade 

suficiente. Houve, no entanto, quem considerasse que estas ações deveriam ser ainda mais 

regulares. A grande maioria conhecia bem o POPNSACV e concordava com as medidas nele 

preconizadas, exceto com a restrição da pesca com palangre de fundo até 0,5 milhas náuticas 

da costa, por considerar uma arte muito pouco lesiva para os ecossistemas. Admitiam que 

seriam medidas benéficas para o ambiente e recursos marinhos, para o turismo e para a 

educação e ciência, mas não acreditavam que lhes trouxessem vantagens. Mais ainda, 

consideravam que o parque era mal gerido e gostariam que a gestão se apoiasse mais na 

participação pública. 

A análise dos referidos inquéritos a efetuar no verão de 2020 e no âmbito do projeto MARSW 

permitirá avaliar o impacto da implementação do atual POPNSACV nas condições 

socioeconómicas dos pescadores profissionais da costa alentejana, bem como a evolução da 

sua perceção em relação às medidas implementadas e à gestão do PNSACV, após 9 anos 

desta implementação. Estes dados serão apresentados no relatório deste projeto dedicado à 

monitorização do efeito de medidas de proteção, sobretudo no que respeita ao impacto na 

atividade piscatória deste parque. 
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3.3.5. Efeitos de medidas de conservação 

Desembarques de pesca polivalente com embarcações de comprimento inferior a 9 m 

Sargos 

Na análise dos desembarques de sargos foram agrupadas diversas categorias referidas na 

base de dados usada (desembarques em lota efetuados entre 2005 e 2017 em portos de pesca 

“dentro” - Sagres, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira, Arrifana, Azenha do Mar, Almograve, 

Salema, Burgau, Sines e Lagos - e “fora” do PMSACV - Portimão e Setúbal; dados fornecidos 

pela DGRM), tendo as entradas denominadas "Sargo legítimo", "Sargos nep", "Sargo bicudo" e 

"Sargo veado" sido juntas no grupo “Sargos”. 

No período em análise, 2005 a 2017, foram desembarcadas cerca de 602,5 t de Sargos. Os 

desembarques anuais (figura 3.3.5.1) variaram entre 125,8 kg (Almograve, 2008) e cerca de 17 

t (Sines, 2011). O porto de Sagres destaca-se por ter tido um valor médio de desembarque 

anual de 11,9 t, seguido do porto de Sines (10 t). 

 

 
Figura 3.3.5.1- Variação anual dos desembarques de Sargos em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques de Sargos em lota apresentou maior 

variação nos portos de dentro do PMSACV do que nos de fora (figura 3.3.5.2). 
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Figura 3.3.5.2- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Sargos em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do número de dias de lota com desembarques de Sargo encontra-se na figura 

3.3.5.3. Nos portos dentro do PMSACV, o valor da mediana foi de cerca de 3 000 dias em 

vários anos, tendo sido mais baixa nos primeiros quatro anos do período em análise. Nos 

portos fora do PMSACV, o número de dias de desembarque foi superior ao dos portos de 

dentro e praticamente crescente ao longo do período em análise. 

 

 
Figura 3.3.5.3- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Sargos em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

  
A comparação do efeito de proteção foi efetuada através da análise do rendimento, 

desembarques por dias de lota, antes (2005-2010) e depois (2011-2017) do estabelecimento do 

PMSACV e nos portos localizados dentro e fora da área do parque. A maior diferença temporal 

foi registada nos portos localizados fora, em que o valor de desembarque por dia de lota 

aumentou consideravelmente no período após o estabelecimento do PMSACV. Este efeito 

também ocorreu, mas em menor escala, nalguns portos localizados dentro do parque, como se 
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verifica pelo aumento da variação no período depois do estabelecimento do parque (figura 

3.3.5.4). 

 

 
Figura 3.3.5.4 – Variação do rendimento por desembarque de Sargos antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

  
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0016) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0309), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,1413) entre os 

períodos antes e depois, mas registou diferenças significativas entre os portos dentro e fora 

(P=0,0000). Quando combinadas as interações entre períodos e portos, não houve diferenças 

significativas (P=0,0927) no rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro do parque (Wilcoxon test, P=0,4405), mas foi significativa nos portos fora do parque 

(Wilcoxon test, P=0,0108). 

A variação do rendimento por portos no período antes e depois do PMSACV indica que, nos 

portos localizados dentro, Sagres, Sines, Lagos e Zambujeira aumentaram o rendimento no 

período depois, e o decréscimo só ocorreu nos portos de Azenha do Mar e Vila Nova de 

Milfontes. Os portos localizados fora também tiveram aumentos, significativos, no período 

depois do estabelecimento do PMSACV (tabela 3.3.5.1). 

  



 

200

Tabela 3.3.5.1– Rendimento de Sargos por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 1,17 0,19     

Arrifana 1,79 0,60     

Azenha do Mar 2,66 1,03 1,53 0,58 

Lagos 1,55 0,56 1,62 0,49 

Sagres 1,86 0,42 2,51 0,81 

Sines 1,88 0,69 2,51 0,87 

Vila Nova de Milfontes 1,75 0,57 1,53 0,85 

Zambujeira 1,31 0,21 1,85 0,85 

Fora 
Portimão* 0,92 0,48 1,75 0,65 

Setúbal* 0,66 0,18 1,02 0,31 

 
 
 
Safia 

Os desembarques em lota, nos portos analisados, perfizeram um total de cerca de 490 t no 

período em análise. Os desembarques anuais de Safia (figura 3.3.5.5) variaram entre 122,9 kg 

(Almograve, 2005) e 14,5 t (Setúbal, 2015). De um modo geral, os portos dentro do parque 

desembarcaram menor quantidade que os localizados fora. Os valores situaram-se geralmente 

abaixo de 5 t por porto e ano, existindo contudo uma grande variação entre portos no mesmo 

ano. Após o estabelecimento do PMSACV em 2011, é possível verificar uma inversão do efeito 

de subida nos desembarques, registado nos anos anteriores, para valores mais baixos e mais 

estáveis. Os portos localizados fora do parque tiveram o mesmo comportamento, em termos de 

desembarques, que os de dentro do parque até 2012, mas com valores mais elevados. Após 

este período, os valores foram consideravelmente mais elevados quando comparados com os 

portos dentro do parque no período entre 2012 e 2017. 
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Figura 3.3.5.5- Variação anual dos desembarques de Safia em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações que desembarcaram safias em lota apresentou maior variação nos 

portos dentro do PMSACV, e os respetivos valores variaram entre 1 e 92 (figura 3.3.5.6). O 

número de embarcações nos portos dentro do parque manteve-se estável, com cerca de 30 

embarcações ao longo do período em análise. Nos portos fora do PMSACV os valores foram 

mais elevados, com maiores variações interanuais entre 2005 e 2010, tendo depois 

estabilizado em valores perto de 70 embarcações por ano. 

 

 
Figura 3.3.5.6- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Safia em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do número de dias de lota com desembarques de Safia encontra-se na figura 

3.3.5.7. Após um período inicial (2005 a 2009) em que a mediana do número de desembarques 

se situou perto de 2 000 desembarques por ano, com grande variabilidade, seguiu-se uma 

estabilização (perto de 3 000 desembarques/ano) e menor variação nos portos localizados 

dentro do parque. Nos portos fora do parque, houve um período com um número crescente de 

desembarques, entre 2005 e 2011, em que os valores passaram de cerca de 3 000 até 5 000 
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desembarques/ano, mas após 2011 ocorreu uma relativa estabilização do número de 

desembarques. 

 

 
Figura 3.3.5.7- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Safia em portos 
de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
A variação do rendimento nos portos dentro do parque e nos períodos antes e depois não foi 

notória, a mediana manteve-se praticamente inalterada, tendo ocorrido, no entanto, menor 

variabilidade no período depois. Nos portos fora do parque existiu um nítido aumento da 

mediana no período depois, indicando maiores desembarques em peso por dia de lota (figura 

3.3.5.8). 

 

 
Figura 3.3.5.8 – Variação do rendimento por desembarque de Safia antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0004), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  
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O teste Scheirer Ray Hare indicou ausência de diferenças significativas (P=0,8250) entre os 

períodos antes e depois e diferenças significativas entre os portos dentro e fora (P=0,0207). 

Quando combinadas as interações entre períodos e portos não existiram diferenças 

significativas (P = 0,1261) no rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro (Wilcoxon test, P=0,5714) e fora do parque (Wilcoxon test, P=0,0950). 

A variação dos rendimentos por portos no período antes e depois do PMSACV indica que 

praticamente em todos os portos houve um aumento do rendimento da pesca no período 

depois do estabelecimento do PMSACV. Somente Sagres e Vila Nova de Milfontes 

apresentaram decréscimo de rendimento no período depois (tabela 3.3.5.2). 

 
Tabela 3.3.5.2– Rendimento de Safia por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 0,83 0,38     

Arrifana 3,50 1,12     

Azenha do Mar 1,56 0,79 1,60 0,69 

Lagos 1,58 0,40 1,72 0,28 

Sagres 1,13 0,19 0,99 0,19 

Sines 1,12 0,34 1,40 0,36 

Vila Nova de Milfontes 1,55 0,46 1,35 0,57 

Zambujeira* 0,48 0,13 0,84 0,22 

Fora 
Portimão 2,51 0,57 3,02 0,44 

Setúbal* 0,91 0,12 1,35 0,59 

 
 
Dourada 

Desembarcaram-se cerca de 362,2 toneladas de Dourada entre 2005 e 2017 nos portos em 

análise. A variação anual dos desembarques teve um mínimo de 122,2 kg (Azenha do Mar, 

2015) e um máximo de 19,8 t (Setúbal, 2011). Nos portos localizados dentro do parque, os 

valores de desembarque estiveram, de um modo geral, abaixo de 5 t anuais por porto, sendo 

que nos últimos três anos a mediana estabilizou perto de 2,5 t. Nos portos fora do parque 

houve um aumento importante dos desembarques entre 2005 e 2011. Após este período, e até 

2017, os valores apresentaram-se de um modo geral mais estáveis e sempre bastante 

superiores em relação aos portos localizados dentro do parque (figura 3.3.5.9). 

 



 

204

 
Figura 3.3.5.9- Variação anual dos desembarques de Dourada em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações que desembarcaram douradas em lota apresentou maior variação 

nos portos dentro do PMSACV, e os valores variaram entre 2 e 117 embarcações no período 

em estudo (figura 3.3.5.10). O número de embarcações a desembarcar dourada nos portos 

dentro do parque teve dois períodos distintos em termos de mediana, um compreendido entre 

2005 e 2009, com valores entre 15 e 20, e outro período com maior variação, mas que 

estabilizou a partir de 2012 em 30. Os portos fora do PMSACV apresentaram maior número de 

embarcações, com valores crescentes desde o início do período em análise que tenderam a 

estabilizar a partir de 2011 em cerca de 90 (figura 3.3.5.10). 

 

 
Figura 3.3.5.10- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Dourada em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

A variação do número de dias de lota com desembarques de Dourada nos portos dentro do 

PMSACV apresentou dois períodos, um com valores de mediana de cerca de 1 250 (2005-

2009) e outro com valores de cerca de 2 500 (2011-2017). Os portos localizados fora do parque 

tiveram num primeiro período (2005-2008) valores entre 3 000 e 4 000 dias de desembarque 

em lota, seguido de um período em que houve um aumento até cerca 6 000 dias e um último 
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período (2011-2017) com uma relativa estabilização no valor de 6 000 dias de desembarque 

em lota por ano (figura 3.3.5.11). 

 

 
Figura 3.3.5.11- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Dourada em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento de Dourada (figura 3.3.5.12) indica que os rendimentos nos portos 

fora do parque foram sempre superiores aos dos portos dentro do parque e que, depois do 

estabelecimento das medidas de proteção, houve um aumento do rendimento em todos os 

portos, destacando-se ainda a existência de valores extremos nos portos dentro e no período 

depois. 

O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0015), mas ocorreu 

homogeneidade na variância (Bartlett test, P=0,1378), pelo que se optou pela realização de 

testes não paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare indicou diferenças significativas (P = 0.0001) entre os períodos 

antes e depois e entre os portos dentro e fora (P = 0,0002). Quando combinadas as interações 

entre períodos e portos, não existiram diferenças significativas (P = 0,9978) no rendimento. 
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Figura 3.3.5.12– Variação do rendimento por desembarque de Dourada antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 

A variação do rendimento entre períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro 

(Wilcoxon test, P=0,0006) e fora do parque (t test, P=0,0316). 

A variação dos rendimentos por portos no período antes e depois do PMSACV indica que todos 

os portos registaram um aumento do rendimento da pesca no período depois (tabela 3.3.5.3). 

 
Tabela 3.3.5.3– Rendimento de Dourada por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 0,16 0,09     

Arrifana 0,25 0,14     

Azenha do Mar 0,51 0,19 0,67 0,93 

Lagos 0,63 0,37 0,83 0,27 

Sagres 0,88 0,25 1,05 0,18 

Sines* 1,08 0,32 1,69 0,33 

Vila Nova de Milfontes* 0,27 0,08 0,65 0,26 

Zambujeira 0,16 0,21 0,44 0,16 

Fora Portimão 0,81 0,37 1,18 0,52 

Setúbal 1,06 0,63 1,57 0,32 
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Robalos 

Na análise dos desembarques de robalos, as categorias "Robalo legítimo", "Robalos nep" e 

"Robalo baila" da referida base de dados foram agrupadas em “Robalos”. 

Foram desembarcadas 505,5 toneladas de Robalos entre 2005 e 2017 nos portos em análise. 

A variação anual dos desembarques teve um mínimo de 177 kg (Arrifana, 2007) e um máximo 

de 21,3 t (Sagres, 2008). Os valores dos portos dentro do parque apresentaram uma grande 

variação em todos os anos, com a mediana a situar-se perto de 2,5 t anuais por porto e por 

ano. Nos portos fora do parque, os valores anuais de desembarque foram baixos e com 

pequena variação entre 2005 e 2010, mas após 2011 houve um aumento até 2013, altura em 

que estabilizaram em valores anuais superiores a 5 t por porto (figura 3.3.5.13). 

 

 
Figura 3.3.5.13- Variação anual dos desembarques de Robalos em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques nos portos dentro do parque variou entre 

cerca de 25 e 35 (mediana), com a variabilidade a diminuir ao longo do período em análise. 

Nos portos fora do parque, o número de embarcações com desembarques de Robalos foi 

aumentando ao longo do período em análise, de cerca de 50 para cerca de 90, mas de 2013 

em diante os valores estabilizaram em cerca de 90 embarcações a desembarcar por porto e 

por ano (figura 3.3.5.14). 
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Figura 3.3.5.14- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Robalos em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

  
O número de dias de lota com desembarques de Robalos foi relativamente constante nos 

portos localizados dentro do parque, onde a mediana variou entre 2 000 e 3 000. Nos portos 

fora foi registado um aumento ao longo de todo o período, sendo que nos últimos anos (2015-

2017) o valor esteve relativamente estável em 6 500-7 000 dias de desembarque por porto 

(figura 3.3.5.15). 

 

 
Figura 3.3.5.15- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Robalos em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento de Robalos (figura 3.3.5.16) indica que os portos dentro do parque 

tiveram valores superiores aos de fora. Comparando os períodos antes e depois, verificou-se 

não terem existido alterações nos portos dentro, mas nos portos fora a mediana aumentou no 

período depois. 

 



 

209

 
Figura 3.3.5.16– Variação do rendimento por desembarque de Robalos antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0010) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare indicou ausência de diferenças significativas (P=0,5092) entre 

períodos antes e depois e diferenças significativas entre os portos dentro e fora (P=0,0000). 

Quando combinadas as interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas 

(P=0,1512) no rendimento. 

A variação do rendimento entre períodos antes e depois não foi significativa nos portos dentro 

do parque (Wilcoxon test, P=0,9806), mas foi significativa nos portos fora do parque (Wilcoxon 

test, P=0,0185). 

A variação do rendimento por portos nos períodos antes e depois do PMSACV indica que 

metade dos portos registou um aumento do rendimento da pesca e a outra metade registou um 

decréscimo (tabela 3.3.5.4). É de destacar o aumento registado no porto de Setúbal no período 

depois do estabelecimento do PMSACV. 
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Tabela 3.3.5.4– Rendimento de Robalos por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 

PMSACV Porto 
Média 

Desvio 
padrão Média 

Desvio 
padrão 

Dentro 

Almograve 0,87       

Arrifana 1,53 0,39     

Azenha do Mar* 1,85 0,41 1,20 0,35 

Lagos 0,57 0,18 0,69 0,16 

Sagres 3,01 0,56 2,37 0,55 

Sines 2,19 0,26 2,09 0,73 

Vila Nova de Milfontes* 0,82 0,15 1,49 0,51 

Zambujeira 1,19 0,21 1,31 0,50 

Fora Portimão 0,41 0,18 0,32 0,17 

Setúbal* 0,37 0,13 1,24 0,29 

 
 
Corvina 

Desembarcaram-se 162,2 toneladas de Corvina entre 2005 e 2017 nos portos analisados. O 

valor mais baixo foi registado na Zambujeira em 2011 (125,9 kg) e o mais elevado em Setúbal 

no ano de 2013 (10,6 t). De um modo geral, a tendência da mediana dos desembarques anuais 

foi igual nos portos dentro e fora, mas os valores dos portos fora foram sempre superiores, 

tendo a partir de 2010 aumentado a variabilidade entre portos, com a existência de mais portos 

com desembarques desta espécie (figura 3.3.5.17). 

 

 
Figura 3.3.5.17- Variação anual dos desembarques de Corvina em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações identificadas a desembarcar Corvina foi superior nos portos fora do 

PMSACV, com um nítido aumento a partir de 2011, passando de 25 a 40 embarcações para 50 

a 70 (mediana). Os portos localizados dentro do parque apresentaram a mesma tendência, 

variando entre 20 a 30 embarcações (mediana) por porto (figura 3.3.5.18). 
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Figura 3.3.5.18- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Corvina em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O número de dias de lota com desembarque de Corvina teve dois períodos distintos. 

Numa primeira fase, entre 2005 e 2010, foi muito semelhante entre os portos localizados dentro 

e fora do parque, variando entre 1 700 e cerca de 3 000 dias. Após 2010, nos portos dentro do 

parque aumentou a variabilidade e ligeiramente a mediana. O mesmo foi observado nos portos 

fora, mas o número de dias com desembarques teve um aumento superior (figura 3.3.5.19). 

 

 
Figura 3.3.5.19- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Corvina em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento da Corvina (figura 3.3.5.20) indica que as medianas aumentaram no 

período depois, tanto nos portos de dentro como nos de fora do parque. 
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Figura 3.3.5.20– Variação do rendimento por desembarque de Corvina antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,0135) nos períodos antes e 

depois e entre os portos dentro e fora (P=0,0113). Quando combinadas as interações entre 

períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,1704) no rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro (t 

test, P=0,0003), mas não nos de fora do parque (t test, P=0,8494). 

A análise da variação do rendimento por porto nos períodos antes e depois indica que somente 

o porto de Setúbal teve um decréscimo no período depois, todos os outros portos aumentaram 

o seu rendimento (tabela 3.3.5.5). 

 
Tabela 3.3.5.5– Rendimento de Corvina por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Azenha do Mar     0,95   

Lagos* 0,21 0,18 0,52 0,26 

Sagres 0,76 0,70 1,05 0,65 

Sines* 0,22 0,22 1,36 0,80 

Vila Nova de Milfontes 0,14   0,61 0,70 

Zambujeira     0,16 0,04 

Fora Portimão* 0,30 0,19 0,82 0,54 

Setúbal 2,05 1,76 1,24 0,33 
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Abróteas 

Na análise dos desembarques de Abróteas foram agrupadas as categorias “Abróteas", 

"Abrótea-da-costa", "Abrótea-do-alto", "Abrótea-branca" e "Abrótea-vermelha" da referida base 

de dados. 

Desembarcaram-se 526,3 toneladas de Abróteas entre 2005 e 2017 nos portos analisados. O 

valor mais baixo foi registado em Setúbal em 2005 (128,8 kg) e o mais elevado em Sagres no 

ano de 2010 (28,8 t). De um modo geral, a tendência de aumento da mediana dos 

desembarques anuais foi igual nos portos dentro como e fora. Os valores mais elevados foram 

sempre registados no porto de Sagres (figura 3.3.5.21). 

 

 
Figura 3.3.5.21- Variação anual dos desembarques de Abróteas em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações identificadas a desembarcar Abróteas foi superior nos portos fora 

do PMSACV e variou entre 30 e cerca de 40 (mediana), com uma ligeira tendência de 

crescimento ao longo do período analisado. Nos portos dentro, a mediana teve valores mais 

baixos, tendo havido entre cerca de 20 a 30 embarcações a fazer desembarques destas 

espécies por ano e por porto e sem tendência definida (figura 3.3.5.22). 
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Figura 3.3.5.22- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Abróteas em lota 
de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil 
e máximo). 

 
O número de dias de lota com desembarque de Abróteas teve pouca variação nos portos fora 

do parque, com uma clara tendência de aumento ao longo do período em estudo. Os portos 

dentro do parque tiveram uma grande variação intra-anual, com a mediana a apresentar uma 

tendência para aumentar (figura 3.3.5.23). 

 

 
Figura 3.3.5.23- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Abróteas em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento de Abróteas (figura 3.3.5.24) indicou valores muito superiores nos 

portos dentro do parque, tendo a mediana decrescido ligeiramente no período depois. Nos 

portos fora do parque, os valores foram bastante baixos, tendo, contudo, aumentado no 

período depois. 
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Figura 3.3.5.24– Variação do rendimento por desembarque de Abróteas antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,8537) entre períodos 

antes e depois, mas sim entre portos dentro e fora (P=0,0000). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não foram detetadas diferenças significativas (P=0,9425) no 

rendimento. 

A variação do rendimento entre períodos antes e depois não foi significativa nos portos de 

dentro (Wilcoxon test, P=0,7000) e fora do parque (Wilcoxon test, P=0,6092). 

A análise da variação do rendimento por porto nos períodos antes e depois indicou que 

somente o porto de Azenha do Mar teve um decréscimo. Os outros portos apresentaram 

crescimento ou uma diminuição muito reduzida no período depois (Tabela 3.3.5.6). 

 
Tabela 3.3.5.6– Rendimento de Abróteas por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 1,53 0,68     

Arrifana 2,45 0,63     

Azenha do Mar 2,83 1,20 1,74 0,47 

Lagos* 0,81 0,44 1,38 0,34 

Sagres 3,89 1,21 3,98 0,99 

Sines* 2,28 0,33 3,13 1,09 

Vila Nova de Milfontes 1,55 0,42 1,52 0,45 

Zambujeira* 0,57 0,14 0,92 0,11 

Fora 
Portimão 0,60 0,29 0,87 0,21 

Setúbal 0,21 0,07 0,20 0,07 
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Congro 

Desembarcaram-se 1 415,6 toneladas de Congro entre 2005 e 2017 nos portos analisados. O 

valor mais baixo foi registado na Azenha do Mar em 2016 (241 kg) e o mais elevado em Sines 

no ano de 2017 (42,3 t). De um modo geral, a tendência da mediana dos desembarques anuais 

é a mesma nos portos dentro e fora, mas os valores obtidos nos portos fora foram sempre 

superiores (figura 3.3.5.25). 

 

 
Figura 3.3.5.25- Variação anual dos desembarques de Congro em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações identificadas a desembarcar Congro foi bastante superior nos 

portos fora do PMSACV, com medianas anuais entre cerca de 50 e 70. Nos portos localizados 

dentro, a mediana indicou valores mais baixos, entre cerca de 20 e 30 embarcações a 

desembarcar esta espécie por ano e porto (figura 3.3.5.26). 

 

 
Figura 3.3.5.26- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Congro em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 

O número de dias de lota com desembarques de Congro variou bastante por porto dentro do 

PMSACV, principalmente no início do período em análise, tendo essa tendência decrescido no 
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final do período em análise. No entanto, a mediana manteve-se perto de 2 000 dias por ano ao 

longo de todo o período. Os portos fora do parque tiveram menor variação interanual, com a 

mediana localizada nos primeiros anos perto de 3 000 dias/ano, aumentando depois 

ligeiramente para terminar em 2017 com valor acima de 4 000 dias (figura 3.3.5.27). 

 

 
Figura 3.3.5.27- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Congro em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento de Congro (figura 3.3.5.28) indica que as medianas 

diminuíram no período depois, tanto nos portos dentro, como nos portos fora do 

parque. 

 

 
Figura 3.3.5.28– Variação do rendimento por desembarque de Congro antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0005) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0110), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  
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O teste Scheirer Ray Hare indicou não ter havido diferenças significativas (P=0,0874) entre 

os períodos antes e depois e entre os portos dentro e fora (P=0,1492). Quando combinadas 

as interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,0506) no 

rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro do parque (Wilcoxon test, P=0,6412), mas foi significativa nos portos fora do parque (t 

test, P=0,0094). 

A análise da variação do rendimento por porto nos períodos antes e depois indica que quatro 

deles tiveram um decréscimo no período depois, enquanto outros quatro tiveram um aumento 

(tabela 3.3.5.7). Destaca-se o aumento ocorrido no porto de Sines, com um rendimento médio 

de 8,25 kg, e o enorme decréscimo registado no porto de Setúbal. 

 
Tabela 3.3.5.7– Rendimento de Congro por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 3,61 0,90     

Azenha do Mar* 4,34 1,30 2,50 0,57 

Lagos 3,59 1,13 2,99 1,56 

Sagres 5,24 0,95 5,91 1,44 

Sines* 6,76 0,81 8,25 1,42 

Vila Nova de Milfontes 4,12 1,27 3,45 1,17 

Zambujeira* 1,02 0,10 2,15 0,39 

Fora Portimão 2,69 0,75 2,85 0,66 

Setúbal* 6,58 1,29 2,18 1,30 

 
 
Moreia 

Desembarcaram-se 159,2 toneladas de Moreia entre 2005 e 2017 nos portos analisados. O 

valor mais baixo foi registado em Almograve (2006, 123,1 kg) e o mais elevado em Sagres no 

ano de 2007 (8,4 t). Os portos localizados fora do PMSACV tiveram sempre valores mais 

baixos que os portos dentro do parque. Em relação a estes últimos, e apesar da mediana 

baixa, tiveram variações de desembarques grandes em vários anos, como é indicado por 

diversos valores extremos (figura 3.3.5.29). 
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Figura 3.3.5.29- Variação anual dos desembarques de Moreia em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a desembarcar moreia foi relativamente constante, em termos de 

mediana, entre 2005 e 2008, com valores perto de 30 embarcações. Entre 2013 e 2017 houve 

um aumento de embarcações nos portos fora e uma diminuição nos portos dentro, que tiveram 

nesta altura cerca de 20 embarcações a desembarcar moreias (figura 3.3.5.30). 

 

 
Figura 3.3.5.30- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Moreia em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A mediana do número de dias de desembarques nos portos dentro do PMSACV teve uma 

tendência decrescente ao longo do período em análise. Tendo começado com cerca de 3 000 

dias por ano, o valor atual ronda 1 800 dias. Nos portos fora, os valores foram muito variáveis, 

oscilando entre menos de 2 000 dias até perto de 4 000 dias por ano (figura 3.3.5.31). 
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Figura 3.3.5.31- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Moreia em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento da Moreia (figura 3.3.5.32) indica que os portos de fora do 

parque tiveram valores muito inferiores aos dos portos de dentro. Apesar de ter havido 

uma tendência geral para a redução do rendimento no período depois, esta foi mais 

pronunciada nos portos fora do PMSACV. 

 

 
Figura 3.3.5.32– Variação do rendimento por desembarque de Moreia antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P= 0,0020) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,0455) entre os períodos 

antes e depois e entre os portos dentro e fora (P=0,0000). Quando combinadas as interações 

entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,4729) no rendimento. 
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A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro do parque (Wilcoxon test, P=0,1042), mas foi nos portos fora do parque (t test, 

P=0,0142). 

A análise da variação do rendimento por porto nos períodos antes e depois do estabelecimento 

do PMSACV indica que todos os portos apresentaram um decréscimo no período depois, 

exceto o porto da Zambujeira, que a este respeito se manteve inalterado (tabela 3.3.5.8). 

 
Tabela 3.3.5.8– Rendimento de Moreia por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 0,81 0,28     

Azenha do Mar 0,79 0,15 0,46 0,26 

Lagos 0,46 0,13 0,42 0,23 

Sagres 1,35 0,27 1,08 0,36 

Sines 0,78 0,19 0,61 0,16 

Vila Nova de Milfontes 1,04 0,32 0,91 0,21 

Zambujeira 0,38 0,06 0,39 0,15 

Fora Portimão* 0,27 0,07 0,17 0,03 

Setúbal* 0,59 0,11 0,24 0,09 

 
 
Bodião 

Um total de 92,8 toneladas de bodião foi desembarcado no período em análise. Em 2007, 

Setúbal teve o valor anual mais baixo (121,6 kg) e Sines o valor mais elevado (4,2 t) em 2005. 

Os valores mais elevados ocorreram nos portos localizados dentro do PMSACV, apesar de se 

ter também registado uma elevada variabilidade entre estes portos. Os portos fora do parque 

tiveram valores de desembarques anuais baixos e relativamente constantes (figura 3.3.5.33). 

 
Figura 3.3.5.33- Variação anual dos desembarques de Bodião em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 
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As embarcações que desembarcaram Bodião nos portos dentro do parque foram em reduzido 

número, variando entre 15 e 25. Nos portos fora, o número de embarcações foi reduzido e 

relativamente estável entre 2005 e 2011 (15 a 20 embarcações), tendo posteriormente 

aumentado para cerca de 30 (figura 3.3.5.34). 

 
Figura 3.3.5.34- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Bodião em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
Apesar de apresentar uma grande variabilidade, mais reduzida no final do período de estudo, a 

mediana do número de dias de desembarque de Bodião nos portos dentro do parque variou 

entre 1 400 e 2 200 dias. Nos portos fora, o número de dias de desembarque foi crescente 

desde o início do período e até 2013, tendo ido de 1 000 dias até perto de 3 000 dias. Entre 

2014 e 2017, o número de dias foi mais baixo e com menor variação que nos anos anteriores 

(figura 3.3.5.35). 

 

 
Figura 3.3.5.35- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Bodião em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 
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A variação do rendimento de Bodião (figura 3.3.5.36) indica que os portos fora do parque 

tiveram um rendimento muito inferior aos de dentro do parque, não tendo havido diferenças 

notórias entre períodos. 

 

 
Figura 3.3.5.36– Variação do rendimento por desembarque de Bodião antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois, indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,5396) entre os 

períodos antes e depois, mas registou diferenças significativas entre os portos dentro e fora 

(P=0,0000). Quando combinadas as interações entre períodos e portos, não houve diferenças 

significativas (P=0,8222) no rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro (Wilcoxon test, P=0,9248) e fora do parque (Wilcoxon test, P=0,6092). 

A análise da variação do rendimento por porto nos períodos antes e depois do estabelecimento 

do PMSACV indica que a maior parte dos portos apresentaram um crescimento no período 

depois (tabela 3.3.5.9). 

  



 

224

Tabela 3.3.5.9– Rendimento de Bodião por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Arrifana 2,50 0,64     

Azenha do Mar 0,48 0,17 0,80 0,33 

Lagos 0,19 0,09 0,11 0,04 

Sagres 0,32 0,10 0,26 0,05 

Sines 0,97 0,29 1,14 0,34 

Vila Nova de Milfontes 1,33 0,55 1,73 0,30 

Zambujeira* 0,29 0,10 0,55 0,18 

Fora 
Portimão 0,22 0,06 0,18 0,06 

Setúbal 0,11 0,02 0,13 0,04 

 
 
Língua 

Desembarcaram-se 41,6 toneladas de Língua entre 2005 e 2017 nos portos analisados. Os 

portos localizados fora do PMSACV tiveram sempre valores mais elevados que os portos 

dentro do parque (figura 3.3.5.37). 

 

 
Figura 3.3.5.37- Variação anual dos desembarques de Língua em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar descargas em lota de Língua foi praticamente sempre 

abaixo de 20 nos portos dentro do parque, não tendo apresentado alguma tendência notória de 

variação temporal no período analisado. No entanto, nos portos fora houve uma tendência, 

após 2010, para o aumento de embarcações a realizar descargas. O número de embarcações 

a realizar descargas nestes portos foi bastante superior aos portos dentro (figura 3.3.5.38). 
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Figura 3.3.5.38- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Língua em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O número de dias de desembarque de Língua por porto situou-se normalmente abaixo de 2 

000 nos portos dentro do parque e acima de 2 000 nos portos fora do parque. Houve uma 

tendência de aumento do número de dias com desembarques por ano nos portos fora (figura 

3.3.5.39). 

 

 
Figura 3.3.5.39- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Língua em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O rendimento dos desembarques de Língua foi bastante superior nos portos fora do 

parque que, tal como os portos dentro do parque, aumentaram o seu rendimento no 

período depois da implementação do PMSACV (figura 3.3.5.40). 

 
  



 

226

 
Figura 3.3.5.40– Variação do rendimento por desembarque de Língua antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois, indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,0136) entre os períodos 

antes e depois, e entre os portos dentro e fora (P=0,0000). Quando combinadas as interações 

entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,7659) no rendimento. 

A variação de rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro do 

parque (t test, P=0,0029), mas não nos portos fora do parque (Wilcoxon test, P=0,0672). 

A variação do rendimento por portos nos períodos antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que houve um aumento em todos os portos dentro do parque. Nos portos fora, 

somente o de Setúbal teve um ligeiro decréscimo (tabela 3.3.5.10). 
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Tabela 3.3.5.10– Rendimento de Língua por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
Categoria Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 0,02       

Azenha do Mar     0,08 0,02 

Lagos 0,07 0,04 0,17 0,13 

Sagres* 0,06 0,03 0,14 0,08 

Sines 0,05 0,04 0,08 0,04 

Vila Nova de Milfontes 0,03 0,04     

Zambujeira     0,02   

Fora 
Portimão* 0,19 0,16 0,63 0,42 

Setúbal 0,44 0,17 0,40 0,08 

 
 
Linguado legítimo 

No período em análise foram desembarcadas cerca de 426 toneladas de Linguado legítimo. O 

valor mais baixo, 122,1 kg, foi registado em Portimão em 2005 e, o mais elevado, em Setúbal, 

também em 2005 (35,2 t). Esta espécie teve, nos portos dentro do parque, valores de 

desembarque reduzidos e sem um padrão definido. Nos portos fora, a mediana dos 

desembarques anuais oscilou entre 10 e 20 t, sendo que a partir de 2013 os valores tiveram 

uma tendência decrescente (figura 3.3.5.41). 

 

 
Figura 3.3.5.41- Variação anual dos desembarques de Linguado legítimo em portos de dentro e 
fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques de linguado legítimo variou, nos portos 

fora do parque, entre 55 e 65 (mediana), sem um padrão distinto de variação. Por outro lado, 

nos portos dentro do parque, o número de embarcações foi bastante inferior, variando entre 15 

e 25 (figura 3.3.5.42). 
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Figura 3.3.5.42- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Linguado legítimo 
em lota de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O número de dias por ano de desembarque de linguado legítimo não ultrapassou 2 000 

(mediana) nos portos dentro do PMSACV, indicando uma ligeira tendência de decréscimo nos 

últimos três anos. Nos portos fora do parque, os valores foram de pelo menos o dobro, com o 

número de dias a variar entre 4 000 e 5 000 (figura 3.3.5.43). 

 

 
Figura 3.3.5.43- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Linguado 
legítimo em portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O rendimento dos desembarques de linguado legítimo foi superior nos portos fora do parque, 

tendo aumentado ligeiramente a mediana no período depois. O rendimento dos portos dentro 

do parque foi baixo e inferior ao dos portos fora, não se verificando diferenças notórias entre 

períodos (figura 3.3.5.44). 
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Figura 3.3.5.44– Variação do rendimento por desembarque de Linguado legítimo antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0039), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,4783) entre os 

períodos antes e depois, mas registou diferenças significativas entre os portos dentro e fora 

(P=0,0001). Quando combinadas as interações entre períodos e portos, não houve diferenças 

significativas (P=0,1309) no rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro (Wilcoxon test, P=0,7696) e fora do parque (Wilcoxon test, P=0,4624). 

A variação do rendimento por portos no período antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que, nos portos dentro do parque, somente Sines e Lagos melhoraram o 

rendimento no período depois e, nos portos fora, Portimão teve um aumento importante e 

Setúbal, o porto com maior rendimento, teve um decréscimo (tabela 3.3.5.11). 
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Tabela 3.3.5.11– Rendimento de Linguado legítimo por portos (kg), antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Azenha do Mar 1,44 0,74 1,35 1,06 

Lagos* 0,21 0,07 0,49 0,17 

Sagres 0,71 0,23 0,69 0,24 

Sines 1,71 1,04 2,66 1,03 

Vila Nova de Milfontes 0,74 0,39 0,44 0,13 

Zambujeira 0,46 0,17 0,27 0,14 

Fora Portimão* 0,39 0,14 1,19 0,37 

Setúbal 3,40 0,88 2,95 0,58 

 
 
Linguado da areia 

No período em análise foram desembarcadas cerca de 184,2 toneladas de Linguado da areia. 

O valor mais baixo, 129,2 kg, foi registado em Lagos em 2006 e o mais elevado em Setúbal, 

em 2017 (14,4 t). Os valores de desembarques nos portos dentro do parque tiveram dois 

períodos de valores mais reduzidos, em 2006 e 2007, e de 2012 a 2016. Nos anos entre estes 

períodos, os valores foram mais elevados, indicando o valor da mediana do último ano um 

aumento considerável face aos anteriores. Idêntico padrão foi detetado nos portos fora, mas 

tiveram valores de desembarques mais elevados (figura 3.3.5.45). 

 

 
Figura 3.3.5.45- Variação anual dos desembarques de Linguado da areia em portos de dentro e 
fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques de linguado da areia nos portos dentro do 

parque, após alguma variação nos primeiros cinco anos, estabilizou perto de 20. Nos portos 

fora do parque, os valores mais elevados foram registados no início do período de estudo, 

cerca de 80 embarcações, tendo decrescido até 2012, altura em que estabilizou em cerca de 

40 (figura 3.3.5.46). 
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Figura 3.3.5.46- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Linguado da areia 
em lota de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O número de dias por ano de desembarque nos portos dentro do parque foi bastante inferior ao 

dos portos fora do parque Após uma variação entre cerca de 3 000 e 1 000 dias nos primeiros 

5 anos, estabilizaram em valores ligeiramente abaixo de 2 000. Nos portos fora do parque, o 

número de dias de desembarque estabilizou desde 2013 em cerca de 3 000. Anteriormente, e 

desde o início do período estudado, o número de dias de desembarque teve uma tendência 

decrescente desde o valor mais elevado em 2005, de cerca de 5 000 (figura 3.3.5.47). 

 

 
Figura 3.3.5.47- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Linguado da 
areia em portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
 
 
A variação do rendimento nos portos dentro do parque e nos períodos antes e depois indica um 

aumento de rendimento, principalmente em alguns portos. Pelo contrário, nos portos dentro do 

parque ocorreu um decréscimo no período depois do estabelecimento do PMSACV (figura 

3.3.5.48). 
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Figura 3.3.5.48– Variação do rendimento por desembarque de Linguado da areia antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0018), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,1860) entre os 

períodos antes e depois e entre os portos dentro e fora (P=0,5481). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,2436) no 

rendimento. 

A variação de rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro do 

parque (t test, P=0,0339), mas não nos portos fora do parque (Wilcoxon test, P=0,7012). 

A variação do rendimento por portos no período antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que os portos dentro e fora do parque tiveram aumento de rendimento no 

período depois. Somente Vila Nova de Milfontes teve um decréscimo entre os dois períodos 

(tabela 3.3.5.12). 

 

Tabela 3.3.5.12– Rendimento de Linguado legítimo por portos (kg), antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Azenha do Mar 0,38   1,87 1,22 

Lagos 0,07 0,05 0,11 0,05 

Sagres 0,86 0,56 1,54 0,76 

Sines* 1,29 0,83 3,46 1,35 

Vila Nova de Milfontes 1,25   0,78 0,36 

Zambujeira     0,77 0,33 

Fora Portimão     0,27 0,15 

Setúbal 0,90 0,37 1,49 0,67 
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Raias 

Nesta análise foram englobadas todas as designações relativas a raias da referida base de 

dados. Estas designações, num período de análise extenso como o de estudo, variaram ao 

longo dos anos entre lotas e mesmo em cada lota. Por isso, foram consideradas todas as 

espécies ou designações genéricas referentes a este grupo e, assim, “Raias” engloba: “Raias 

nep”, “Raia lenga”, “Raia de S. Pedro”, “Raia curva”, “Raia manchada”, “Raia pontuada”, “Raia 

de dois olhos”, “Raia bicuda”, “Raia zimbreira” e “Raia de quatro-olhos”. 

No período em análise, 2005 a 2017, desembarcaram-se cerca de 936,4 toneladas de raias. 

Nos portos dentro do parque, os valores de desembarque foram normalmente abaixo de 10 t, 

evidenciando um aumento em 2016 e 2017. Nos portos fora do parque, os valores foram mais 

elevados. Após uma fase inicial de estabilidade (2005 a 2010), com medianas entre 18 e 20 t, 

houve um decréscimo até 2014, quando foi atingido o valor mínimo de 10 t, e depois houve um 

aumento nos anos seguintes (figura 3.3.5.49). 

 

 
Figura 3.3.5.49- Variação anual dos desembarques de Raias em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a desembarcar raias foi sempre maior nos portos fora do parque, 

apresentando uma evolução temporal parecida nos dois tipos de porto (figura 3.3.5.50). 
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Figura 3.3.5.50- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Raias em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O número de dias de lota com desembarques em lota de raias, apresentou, de um modo geral, 

uma evolução temporal parecida nos dois tipos de porto, com valores de mediana mais 

elevados em portos de fora do parque (figura 3.3.5.51). 

 

 
Figura 3.3.5.51- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Raias em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A variação do rendimento nos portos dentro do parque e nos períodos antes e depois indica um 

aumento dentro do parque e uma ligeira diminuição fora do parque (figura 3.3.5.52). 
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Figura 3.3.5.52– Variação do rendimento por desembarque de Raias antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0009) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0282), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,04720) entre os períodos 

antes e depois, mas não entre os portos dentro e fora (P=0,3597). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,0551) no 

rendimento.  

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro do 

parque (t test, P=0,0043), mas não nos de fora (Wilcoxon test, P=0,4940). 

A variação do rendimento por portos nos períodos antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que os portos fora do parque tiveram uma diminuição de rendimento no 

período depois. Nos portos dentro do parque, somente a Azenha do Mar teve um decréscimo 

(tabela 3.3.5.13). 

 
Tabela 3.3.5.13– Rendimento de Raias por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Azenha do Mar 1,68 0,51 1,55 0,45 

Lagos* 1,70 0,25 3,00 0,65 

Sagres 3,94 0,77 4,01 1,44 

Sines 3,25 0,72 5,12 1,93 

Vila Nova de Milfontes* 2,22 0,61 4,12 2,00 

Zambujeira* 0,38 0,11 1,38 0,88 

Fora Portimão 2,04 0,37 2,01 0,45 

Setúbal 4,10 0,43 3,52 1,20 
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Polvo 

No período em análise foram desembarcadas cerca de 9 432,5 toneladas de Polvo, sendo que 

o valor mais baixo, 148 kg, foi registado na Arrifana em 2005 e o mais elevado em Portimão, 

em 2005 (309,5 t). Os valores de desembarque nos portos dentro do parque tiveram uma 

grande variação entre portos, mas a mediana foi relativamente constante entre 2005 e 2011, 

com cerca de 40 toneladas por ano; em 2012 o valor aumentou para cerca de 60 t, mantendo-

se relativamente constante. Nos portos fora do PMSACV, os desembarques foram mais 

cíclicos, com dois ciclos que tiveram os seus máximos em 2008 e 2013 e que, desde esta 

última data, tiveram uma tendência decrescente. No entanto, o valor da mediana dos 

desembarques nestes portos foi sempre superior ao dos portos dentro do parque (figura 

3.3.5.53). 

 

 
Figura 3.3.5.53- Variação anual dos desembarques de Polvo em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques de polvo nos portos dentro do parque foi 

relativamente constante ao longo do período em análise, mantendo-se entre 40 e 60 

embarcações. Nos portos fora, os valores foram mais elevados, tendo sido registado em 2005 

o valor mais elevado, de cerca de 140 embarcações, que decresceu até 2011, mantendo-se 

depois relativamente constante com cerca de 120 embarcações (figura 3.3.5.54). 
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Figura 3.3.5.54- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Polvo em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
Nos portos dentro do parque é possível verificar a existência de dois períodos, no que 

concerne ao número de dias de desembarque de polvo por ano: entre 2005 e 2009 a mediana 

situou-se constante e perto de 2 400; depois e até 2017, os valores foram de cerca de 3 000. 

Os portos fora do parque tiveram mais dias de desembarque de polvo por ano, tendo-se 

mantido perto de 7 000 (figura 3.3.5.55). 

 

 
Figura 3.3.5.55- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Polvo em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
A mediana dos rendimentos dentro e fora do parque foi idêntica no período antes do 

estabelecimento do PMSACV, mas no período depois houve um aumento nos portos dentro do 

parque, tendo-se mantido nos portos fora do parque (figura 3.3.5.56). 

  



 

238

 
Figura 3.3.5.56– Variação do rendimento por desembarque de Polvo antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 

O teste à normalidade dos dados de rendimento dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,00431) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0068), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos.  

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,0000) entre os períodos 

antes e depois, mas não entre os portos dentro e fora (P=0,1116). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, houve diferenças significativas (P=0,0462) no 

rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro do 

parque (t test, P=0,0005), mas não nos de fora (Wilcoxon test, P=0,6673). 

A variação do rendimento por portos no período antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que os portos fora do parque tiveram uma diminuição de rendimento no 

período depois. Nos portos dentro do parque todos aumentaram o seu rendimento no período 

depois do parque ter sido criado (tabela 3.3.5.14). 

 
Tabela 3.3.5.14– Rendimento de Polvo por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Almograve 5,95 0,78     

Arrifana 1,06       

Azenha do Mar* 20,81 6,38 50,05 23,95 

Lagos 17,50 5,08 23,69 8,36 

Sagres 27,08 9,39 29,19 9,51 

Sines 27,34 6,26 31,53 7,00 

Vila Nova de Milfontes 14,68 2,64 24,03 11,02 

Zambujeira 7,86 3,95 9,88 3,14 

Fora Portimão 32,97 12,60 28,14 10,20 

Setúbal 7,29 1,42 6,72 2,21 
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Choco 

O Choco, Sepia officinalis, é designado nas estatísticas de desembarques em lota como 

“Choco vulgar”, denominação que se manteve constante ao longo de todo o período em 

análise. 

Entre 2005 e 2017 foram desembarcadas cerca de 2 157,4 toneladas desta espécie nos portos 

considerados. O maior volume de desembarques ocorreu nos portos fora do parque, com 

valores acima de 50 toneladas por porto por ano (mediana) e apresentando uma tendência de 

aumento ao longo do período em análise. Os portos dentro do parque tiveram valores de 

desembarque mais reduzidos (figura 3.3.5.57). 

 

 
Figura 3.3.5.57- Variação anual dos desembarques de Choco em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques de choco nos portos fora do parque foi de 

cerca de 100 (mediana). Este valor foi relativamente constante ao longo do período em análise, 

mas nos últimos 5 anos apresentou uma ligeira tendência para decrescer. Nos portos dentro do 

parque, o número de embarcações variou entre 30 e 40 (mediana), apresentando valores 

estáveis nos últimos cinco anos (figura 3.3.5.58). 

  



 

240

 
Figura 3.3.5.58- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Choco em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
 
O número de dias de desembarque de choco nos portos dentro do parque foi bastante menor 

do que fora do parque. Apesar de alguma variação entre anos, a mediana variou entre 2 000 e 

4 000 dias com desembarque de choco. Nos portos fora do parque, os valores variaram entre 6 

000 a 7 000 dias (figura 3.3.5.59). 

 

 
Figura 3.3.5.59- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Choco em 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O rendimento nos portos fora do parque foi superior aos dos portos dentro, tendo havido um 

aumento no período depois do estabelecimento do PMSACV e nos dois tipos de porto (figura 

3.3.5.60). 
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Figura 3.3.5.60– Variação do rendimento por desembarque de Choco antes e depois do estabelecimento 
do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,00431) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,0000) entre os portos de 

dentro e fora, mas não entre os períodos antes e depois (P=0,1688). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,6752) no 

rendimento. 

A variação de rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro do 

parque (t test, P=0,0223), mas não nos de fora (Wilcoxon test, P=0,3474). 

A variação de rendimento por portos no período antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que houve um aumento de rendimento no período depois em todos os portos, 

exceto no de Sagres, que apresentou uma diminuição (tabela 3.3.5.15). 

 
Tabela 3.3.5.15– Rendimento de Choco por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 
PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Azenha do Mar 0,32 0,06 0,35 0,04 

Lagos 1,63 0,51 2,84 1,56 

Sagres 2,44 0,67 1,80 1,43 

Sines* 1,65 0,65 4,68 2,16 

Vila Nova de Milfontes 0,80 0,20 0,81 0,31 

Zambujeira 0,15   0,20   

Fora Portimão 7,01 1,81 7,37 1,83 

Setúbal 10,07 2,28 12,47 2,24 
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Lulas 

Entre 2005 e 2017 foram desembarcadas cerca de 87,4 toneladas de Lulas nos portos 

considerados. O maior volume de desembarques ocorreu nos portos de Sagres e Lagos, tendo 

o menor valor sido registado no porto de Setúbal em 2007 (132,4 kg) e o maior no porto de 

Sagres em 2016 (11,3 t; figura 3.3.5.61). 

 

 
Figura 3.3.5.61- Variação anual dos desembarques de Lulas em portos de dentro e fora do 
PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações a realizar desembarques de lulas apresentou uma enorme variação 

nos portos e períodos analisados (figura 3.3.5.62). 

 

 
Figura 3.3.5.62- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Lulas em lota de 
portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O número de dias de desembarques de lulas também apresentou uma grande variabilidade 

nos portos e períodos analisados, não sendo possível identificar um padrão claro ao longo do 

período em análise. O número de dias com desembarques de lulas variou entre 1 000 e 4 000 

(figura 3.3.5.63). 
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Figura 3.3.5.63- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Lulas em portos 
de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
A variação do rendimento nos portos dentro do parque e nos períodos antes e depois indica 

que a mediana aumentou no período depois. Nos portos fora do parque, o rendimento foi 

menor, tendo também aumentado no período depois (figura 3.3.5.64). 

 

 
Figura 3.3.5.64– Variação do rendimento por desembarque de Lulas antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e 
máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P= 0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,1025) entre os 

períodos antes e depois, mas detetou diferenças significativas entre os portos dentro e fora 

(P=0,0000). Quando combinadas as interações entre períodos e portos, não houve diferenças 

significativas (P=0,4235) no rendimento.  
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A variação do rendimento por portos nos períodos antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que houve um aumento de rendimento no período depois em todos os portos, 

exceto no de Portimão, que apresentou uma diminuição (tabela 3.3.5.16). 

 
Tabela 3.3.5.16– Rendimento de Lulas por portos (kg), antes e depois do estabelecimento do 
PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 

PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 

Lagos 0,70 0,24 1,39 0,86 

Sagres* 0,55 0,29 2,06 1,34 

Sines 0,22 0,13 0,43   

Zambujeira 0,12   0,19 0,02 

Fora Portimão 1,62   0,46 0,32 

Setúbal* 0,06 0,02 0,11 0,06 
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Desembarques de pesca de cerco 

Sargos 

No período em estudo, de 2005 a 2017, foram desembarcadas cerca de 292,7 toneladas de 

Sargos pelas embarcações de cerco. Os desembarques anuais (figura 3.3.5.65) variaram entre 

184 kg (Portimão, 2015) e cerca de 30,7 t (Sines, 2017). 

 

 
Figura 3.3.5.65- Variação anual dos desembarques de Sargos (arte de cerco) em portos de dentro 
e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações de cerco a realizar desembarques de Sargos foi reduzido, variando 

entre 2 e 8. Entre 2007 e 2012, foi nos portos fora do parque que mais embarcações realizaram 

descargas de Sargo. Depois de 2012, passou a haver mais embarcações a desembarcar 

Sargos nos portos dentro do parque (figura 3.3.5.66). 

  

 
Figura 3.3.5.66- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Sargos (arte de 
cerco) em lota de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
A evolução temporal do número de dias de desembarques é idêntica à do número de 

embarcações, tendo havido maior variabilidade e tendência para diminuição nos últimos anos 

analisados (figura 3.3.5.67). 
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Figura 3.3.5.67- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Sargos (arte de 
cerco) em portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
A mediana de rendimentos dos portos fora e dentro aumentou no período depois da criação do 

PMSACV (figura 3.3.5.68). 

 

 
Figura 3.3.5.68– Variação do rendimento por desembarque de Sargos (arte de cerco) antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0022), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,4701) entre os 

períodos antes e depois e entre os portos dentro e fora (P=0,8893). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,4873) no 

rendimento.  

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois foi significativa nos portos dentro do 

parque (t test, P=0,0494), mas não nos de fora (Wilcoxon test, P=1). 
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O rendimento no porto de Sines aumentou e no porto de Setúbal diminuiu no período depois, e 

em vários portos houve desembarques somente no período depois (tabela 3.3.5.17). 

 
Tabela 3.3.5.17– Rendimento de Sargos (arte de cerco) por portos (kg), antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 

PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 
Lagos     4,22 3,29 

Sagres     13,79 6,52 

Sines 3,30 1,27 8,81 11,42 

Fora Portimão     5,15 8,16 

Setúbal 6,69 6,71 5,91 3,32 

 
 
Safia 

Um total cerca de 483,6 toneladas de Safia foi desembarcado pelas embarcações de cerco. Os 

desembarques anuais (figura 3.3.5.69) variaram entre 140,3 kg (Lagos, 2007) e cerca de 41,4 t 

(Sines, 2015). 

 

 
Figura 3.3.5.69- Variação anual dos desembarques de Safia (arte de cerco) em portos de dentro e 
fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
 
 
O número de embarcações de cerco a realizar desembarques de Safia variou entre 2 e 12. Até 

2011, o número de embarcações foi maior nos portos fora do parque (figura 3.3.5.70). 
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Figura 3.3.5.70- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Safia (arte de cerco) 
em lota de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
A variação entre portos de dentro e fora do número de dias com desembarques de Safia pela 

arte do cerco foi menor nos últimos anos (figura 3.3.5.71). 

 

 
Figura 3.3.5.71- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Safia (arte de 
cerco) em portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º 
quartil e máximo). 

 
 
A mediana dos rendimentos dos portos fora e dentro aumentou no período depois da criação 

do PMSACV (figura 3.3.5.72). 
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Figura 3.3.5.72– Variação do rendimento por desembarque de Safia (arte de cerco) antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0151), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,0966) entre os 

períodos antes e depois e entre os portos dentro e fora (P=0,9831). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,9156) no 

rendimento.  

A variação de rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro (t test, P=0,7973) e fora do parque (t test, P=0,1558). 

A variação do rendimento por portos nos períodos antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica que somente o porto de Sagres reduziu o rendimento no período depois da 

criação do parque e que todos os outros portos aumentaram o seu rendimento (tabela 

3.3.5.18). 

 
Tabela 3.3.5.18– Rendimento de Safia (arte de cerco) por portos (kg), antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 

PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 
Lagos 6,56 6,07 8,20 6,05 

Sagres 85,55   28,87 6,95 

Sines 12,02 7,29 21,23 12,16 

Fora Portimão 1,89 1,73 4,56 2,57 

Setúbal 25,63 10,76 45,27 23.97 
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Dourada 

Um total cerca de 71,9 toneladas de Dourada foi desembarcado pelas embarcações de cerco. 

A variação dos desembarques anuais (figura 3.3.5.73) variou entre 127,4 kg (Lagos, 2016) e 

cerca de 14,9 t (Sines, 2017). 

 

 
Figura 3.3.5.73- Variação anual dos desembarques de Dourada (arte de cerco) em portos de 
dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de embarcações de cerco com desembarques de Dourada variou entre 1 e 8 ao 

longo do período de estudo. No início do período de estudo, os valores eram maiores nos 

portos fora do parque, tendo-se invertido essa tendência nos últimos anos (figura 3.3.5.74). 

 

 
Figura 3.3.5.74- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Dourada (arte de 
cerco) em lota de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O número de dias com desembarques teve uma tendência decrescente desde 2011 e nos 

últimos três anos estabilizou em cerca de 250 (figura 3.3.5.75). 
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Figura 3.3.5.75- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Dourada (arte 
de cerco) em portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 
3.º quartil e máximo). 

 
A variação do rendimento nos portos dentro do parque e nos períodos antes e depois foi 

reduzida (figura 3.3.5.76). 

 

 
Figura 3.3.5.76– Variação do rendimento por desembarque de Dourada (arte de cerco) antes e 
depois do estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: 
mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0000) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare não detetou diferenças significativas (P=0,3577) entre os 

períodos antes e depois e entre os portos dentro e fora (P=0,6798). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,0584) no 

rendimento. 

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro (t test, P=0,1054) e fora do parque (t test, P=0,0947). 
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A variação do rendimento por portos no período antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indicou uma grande redução no porto de Lagos e crescimento nos portos de Sines e 

Setúbal (tabela 3.3.5.19). 

 
Tabela 3.3.5.19– Rendimento de Dourada (arte de cerco) por portos (kg), antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 

PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 
Lagos 215,28 169,14 4,25 5,68 

Sagres     1,20 0,62 

Sines 2,65 1,73 5,19 5,55 

Fora Portimão     0,63   

Setúbal 2,87 1,35 7,27 4,91 

 
 
Robalos 

Desembarcaram-se cerca de 18,8 toneladas de Robalos pelas embarcações de cerco. A 

variação dos desembarques anuais (figura 3.3.5.77) variou entre 133,3 kg (Setúbal, 2007) e 

cerca de 9,5 t (Sines, 2005). 

 

 
Figura 3.3.5.77- Variação anual dos desembarques de Robalos (arte de cerco) em portos de 
dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
 
Variando entre 2 e 9 embarcações a desembarcar Robalos pela arte de cerco ao longo do 

período de estudo, verifica-se que a partir de 2013 os portos dentro do parque tiveram sempre 

mais embarcações que os de fora (figura 3.3.5.78). 
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Figura 3.3.5.78- Variação anual do número de embarcações a desembarcar Robalos (arte de 
cerco) em lota de portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, 
mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
 
O número de dias de desembarque de Robalos pela arte de cerco diminuiu desde 2008 e foi 

mais elevado nos portos dentro do parque (figura 3.3.5.79). 

 

 
Figura 3.3.5.79- Variação anual do número de dias de lota com desembarques de Robalos (arte 
de cerco) em portos de dentro e fora do PMSACV (box-plot, valores: mínimo, 1.º quartil, mediana, 
3.º quartil e máximo). 
 

A mediana do rendimento diminuiu no período depois, tanto nos portos dentro como nos portos 

fora do parque (figura 3.3.5.80). 
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Figura 3.3.5.80– Variação do rendimento por desembarque de Robalos (arte de cerco) antes e 
depois do estabelecimento do PMSACV em portos de dentro e fora da sua área (box-plot, valores: 
mínimo, 1.º quartil, mediana, 3.º quartil e máximo). 

 
 
O teste à normalidade dos dados dos rendimentos dentro do parque e nos períodos antes e 

depois indicou ausência de normalidade (Shapiro-Wilk test, P=0,0014) ou homogeneidade na 

variância (Bartlett test, P=0,0000), pelo que se optou pela realização de testes não 

paramétricos. 

O teste Scheirer Ray Hare detetou diferenças significativas (P=0,0253) entre os períodos 

antes e depois, mas não entre os portos dentro e fora (P=0,9257). Quando combinadas as 

interações entre períodos e portos, não houve diferenças significativas (P=0,2786) no 

rendimento.  

A variação do rendimento entre os períodos antes e depois não foi significativa nos portos 

dentro (t test, P=0,1566) e fora do parque (t test, P=0,7857). 

A variação do rendimento por portos nos períodos antes e depois do estabelecimento do 

PMSACV indica, nos casos comparáveis, que houve uma redução no período depois do 

estabelecimento do parque (tabela 3.3.5.20). 

 
Tabela 3.3.5.20– Rendimento de Robalos (arte de cerco) por portos (kg), antes e depois do 
estabelecimento do PMSACV (*P<0,05). 
 

    Antes Depois 

PMSACV Porto Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Dentro 
Lagos     0,76 0,48 

Sagres 13,16       

Sines* 4,76 7,34 0,64 0,16 

Fora 
Portimão     0,58   

Setúbal 1,12 0,77 0,95 0,40 
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Desembarques de pesca polivalente e de cerco (2005-2017) - discussão 

O rendimento das espécies analisadas e com estatuto de proteção e/ou vulnerabilidade, 

no PMSACV ou a nível nacional ou internacional (e.g. espécies referidas no Regulamento 

(UE) 2017/1004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativo ao 

estabelecimento de um quadro da União para a recolha, gestão e utilização de dados no setor 

das pescas e para o apoio ao aconselhamento científico relacionado com a política comum das 

pescas), como Sargos, Safia, Robalos, Bodião e Raias, teve diferente variação nos 

diferentes portos, mas foi mais elevado nos portos dentro do parque, exceto no caso da 

Safia. Nos portos dentro do parque, o rendimento de Safia e Robalos manteve-se igual no 

período depois da implementação do PMSACV (após 2011), mas aumentou nos Sargos (pesca 

de cerco) e nas Raias. Nos portos fora do parque, o rendimento de Sargos e Robalos 

aumentou no período depois e foi mantido no Bodião, na Safia e nas Raias. Nos últimos anos 

do período estudado, o número de embarcações que desembarcaram estas espécies manteve-

se estável, tanto nos portos dentro, como nos de fora do parque, exceto nas Raias, em que 

houve uma ligeira tendência de aumento nos portos de fora. 

Nas restantes espécies, houve as de rendimento maior nos portos dentro do parque 

(Abróteas, Moreia, Linguado da areia, Polvo e Lulas), as de rendimento maior nos portos 

fora do parque (Dourada, Corvina, Língua, Linguado legítimo e Choco) e o Congro, cujo 

rendimento não variou entre tipos de porto.  

De um modo geral, nos portos dentro do parque houve um aumento significativo de 

rendimento no período depois da implementação do PMSACV. De facto, sete dos onze 

grupos de espécies tiveram este registo (Dourada, Corvina, Língua, Linguado da areia, 

Polvo, Choco e Lulas). 

Nos portos de fora do parque, o rendimento de Sargos, Dourada e Robalos aumentou no 

período depois, mas diminuiu no Congro e na Moreia. O número de embarcações que 

desembarcaram estas espécies nos últimos anos apresentou uma tendência global para se 

manter estável, embora tenha sido decrescente no Choco e nas Lulas. 

Analisando globalmente os valores de rendimento (sem ter em conta os referidos resultados de 

testes estatísticos), 9 grupos de espécies (56,3%) tiveram rendimento maior dentro do parque, 

6 (37,5%) fora e somente uma não apresentou variação. Nos portos dentro do parque, o 

rendimento de 9 grupos de espécies aumentou (56,3%), em 4 diminuiu (25%) e em 3 não 

houve esta variação (18,8%). Nos portos fora do parque, o aumento de rendimento foi 

observado em 10 grupos de espécies (62,5%), em 4 diminuiu (25,0%) e em 2 não variou 

(12,5%). 

Na pesca do cerco, o rendimento de Sargos aumentou no período depois. De um modo geral, o 

número de embarcações de cerco a realizar desembarques das espécies analisadas nos 
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portos dentro do parque variou pouco. Nos portos de fora do parque, o número de 

embarcações com desembarques de Dourada e Robalos teve tendência para decrescer e 

manteve-se estável no caso dos Sargo e da Safia. 

Comparando os desembarques da pesca do cerco e da pesca polivalente com embarcações 

menores que 9 m, os de Sargos pela arte do cerco foram cerca de 49,4% dos efetuados 

por esta pesca polivalente (Cerco, 297,7 t; Polivalente, 602,5 t) e representaram cerca de 

um terço do total de sargo desembarcado pela pesca comercial (33,1%). Na Safia, aquele 

valor foi de 98,7% (Cerco 483,6 t; Polivalente, 490 t), diminuindo na Dourada para 19,9% 

(Cerco 71,9 t; Polivalente, 362,2 t) e nos Robalos para 3,7% (Cerco, 18,8 t; Polivalente, 505,5 

t). 

 

Desembarques na costa alentejana (2007-2014) 

Segundo as estatísticas nacionais da pesca (INE, 2007-2015) analisadas no âmbito do projeto 

PROTECT, entre 2007 e 2014 foram descarregadas nas lotas dos portos alentejanos 80 641 t 

de pescado (em média, 10 080 t por ano), tendo-se registado uma redução deste valor ao 

longo deste período. De facto, detetaram-se diferenças significativas na quantidade de pescado 

desembarcado nas lotas do Alentejo entre os períodos de pré e pós-implementação do 

POPNSACV. No entanto, este decréscimo também foi observado em jurisdições marítimas 

adjacentes, em especial na jurisdição marítima de Portimão, e não foi acompanhado por um 

decréscimo do desembarque por unidade de esforço (DPUE). Já em Portimão, além de uma 

redução na quantidade de pescado desembarcado, registou-se uma redução no DPUE. Este 

decréscimo nos desembarques de pescado deveu-se essencialmente ao decréscimo na 

quantidade de peixe descarregado, já que não se detetaram diferenças significativas a este 

respeito nos desembarques de crustáceos e de moluscos (figura 3.3.5.81). Estas diferenças 

registaram-se quer em espécies demersais, quer em bentónicas. Como referido na secção 

3.2.5, foram excluídas destas análises as espécies pelágicas que são alvo da pesca de cerco 

ou de grande profundidade, maioritariamente capturadas fora da área marinha do PNSACV. 
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Figura 3.3.5.81- Quantidade de pescado desembarcada (toneladas, tons; por unidade de esforço, 
DPUE) nos portos da jurisdição marítima de Sines e de jurisdições marítimas adjacentes (Setúbal e 
Portimão). 

 

A mesma tendência registou-se quando foram analisados os desembarques nos vários portos 

de pesca da região alentejana, tendo sido registadas diferenças significativas entre os períodos 

de pré e pós-implementação do POPNSACV, especialmente no que se refere à quantidade de 

peixe descarregado, que se reduziu de um modo geral. As espécies que mais contribuíram 

para as diferenças detetadas são o safio e as raias, cuja quantidade diminuiu significativamente 

depois da implementação do POPNSACV, e o polvo e a abrótea, cuja quantidade 

desembarcada aumentou. Registaram-se também diferenças significativas ao nível da 

quantidade global de pescado e por grupo de organismos (peixes, moluscos, crustáceos) entre 

os diferentes portos (figura 3.3.5.82). O porto onde se registou a maior quantidade de pescado 

é o de Sines, com especial destaque para o grupo dos peixes, e foi no porto da Azenha do Mar 

onde se registou menor quantidade de pescado descarregado. 

As diferenças detetadas ao nível da quantidade de peixe descarregado foram significativas, 

quer em espécies demersais, quer bentónicas. Contudo, a evolução da quantidade de pescado 

destes grupos diferiu: em espécies demersais, a quantidade reduziu-se, de um modo geral, de 

forma evidente, ao contrário dos peixes bentónicos, cuja quantidade sofreu reduções mais 

ténues. No porto da Zambujeira do Mar, um dos portos de pesca mais pequenos da região 
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alentejana do PNSACV, a quantidade de peixe descarregado, quer de espécies demersais, 

quer bentónicas, aumentou, ao contrário do que aconteceu nos restantes portos (figura 

3.3.5.83). 

 

 
 

Figura 3.3.5.82 – Quantidade de pescado desembarcada em portos da costa alentejana do PNSACV 
(ton- toneladas).  

 

É um facto conhecido que a implementação de áreas de proteção onde a pesca é interdita 

pode ter impactos negativos a curto prazo na atividade da pesca local, por reduzir as áreas 

disponíveis para o exercício da sua atividade, obrigando a uma redistribuição do esforço de 

pesca pelas restantes áreas (Silvert & Moustakas, 2011). Pode ter sido este o caso das áreas 

de proteção parcial de tipo I implementadas em 2011 no Alentejo, no âmbito do Plano de 

Ordenamento do PNSACV, na medida em que, de acordo com o referido estudo, foi notória 

uma redução da quantidade de pescado, concretamente de peixe, desembarcado nas lotas 

alentejanas do PNSACV após a implementação deste plano. 
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Figura 3.3.5.83 – Quantidade de peixes demersais e bentónicos desembarcada em portos da costa 
alentejana do PNSACV (ton- toneladas).  

 

Contudo, tendo em conta que, na generalidade dos casos, estas quantidades por unidade de 

esforço, concretamente por número de embarcações em atividade, não se reduziram, tudo 

indica que provavelmente estes decréscimos estiveram também relacionados com uma 

diminuição do esforço de pesca por redução da frota pesqueira, como já identificado em 

trabalhos anteriores (Castro, 2004). De facto, estas variações nos desembarques seguiram a 

tendência observada nos portos das jurisdições marítimas adjacentes e, de um modo geral, no 

país, onde o desinvestimento no setor das pescas e a redução progressiva da frota pesqueira 

têm sido uma constante (Ferreira, 2013). Ainda, assim, quando analisada a evolução da frota 

com registo em Sines, confirma-se que houve um decréscimo no número de embarcações 

desde 2007, mas até 2014 este decréscimo foi de apenas 28%, o que não explica o referido 

decréscimo de 34% nos desembarques de pescado durante o mesmo período. Isto pode, sim, 

evidenciar, para além de problemas ao nível dos efetivos populacionais de alguns mananciais 

de pesca, dificuldades no acesso ao pescado por parte da frota local, por efeito da 

implementação das áreas de proteção parcial de tipo I (PPI). 

É de salientar, no entanto, que apesar da redução generalizada da quantidade de pescado 

descarregado nas lotas alentejanas do PNSACV, parece ter havido uma recuperação ligeira 

destes valores, nomeadamente no que concerne às espécies de peixes demersais, nas lotas 

dos portos mais pequenos ao fim de dois anos e em Sines ao fim de três, em concordância 

com os resultados de trabalhos anteriores (Silvert & Moustakas, 2011; Horta e Costa et al., 

2013; Bastari et al., 2016). Mais ainda, no porto da Zambujeira do Mar, o porto com a frota mais 

pequena e localizado numa área mais remota (imediatamente a sul do Cabo Sardão), registou-

se desde a implementação da PPI do Cabo Sardão um aumento nos desembarques de peixes, 
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apesar de um ligeiro decréscimo nos desembarques das espécies demersais em 2012. Ou 

seja, neste porto mais pequeno parece ter havido uma tendência para a recuperação mais 

rápida da quantidade de pescado descarregado após a interdição da quase totalidade da pesca 

nas PPI. Pelo facto de se tratar de frotas muito pequenas a operar em áreas extensas e mais 

remotas, o efeito da redução das áreas de pesca disponíveis poderá não ser tão significativo 

(Mangi et al., 2011). Esta recuperação poderá, por isso, estar mais relacionada com o 

reequilíbrio atingido após realocação e reorganização das embarcações pelas áreas 

disponíveis à pesca e não necessariamente com a ocorrência de fenómenos de exportação de 

biomassa, já que este tipo de fenómeno normalmente só se faz sentir mais tarde (Brown et al., 

2014). Assim, confirma-se que, da mesma forma que a frota local, principalmente de portos 

mais pequenos, foi a primeira a sentir os efeitos negativos da implementação deste tipo de 

medidas, foi também a primeira a reagir e a beneficiar dos seus efeitos (Silvert & Moustakas, 

2011; Bastari et al., 2016). 

Com a análise de dados e estatísticas oficiais mais recentes (2019) e relativos a desembarques 

da pesca comercial em portos alentejanos (em curso no projeto MARSW) pretende-se avaliar, 

passados 9 anos de implementação do atual POPNSACV e das respetivas áreas de proteção 

acrescida, a ocorrência de efeitos ao nível dos recursos pesqueiros locais e associados às 

medidas de restrição da pesca. 
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3.4. Conclusões 

Em estudos sobre a evolução da frota e de desembarques totais, por região e espécie, usando 

dados de 1997 a 2018, foi caracterizada a pesca comercial no PNSACV e em regiões 

adjacentes. A frota a operar no PNSACV e em áreas adjacentes é essencialmente local (>70%) 

e polivalente. Na frota costeira, as embarcações de menor dimensão (9-15 m; 20%) são 

essencialmente polivalentes (>90%; as restantes são cercadoras), enquanto as embarcações 

maiores (>15 m; <10%) se distribuem de igual modo entre as duas modalidades de pesca. 

Na maioria dos portos do PNSACV, foi evidente uma tendência de redução do número de 

embarcações da pesca local polivalente (<9 m), sendo que os desembarques se mantiveram 

relativamente estáveis. A frota costeira polivalente manteve-se constante no parque, mas 

diminuiu ligeiramente nos limites e fora dele, com os desembarques a seguirem o mesmo 

registo, estabilidade no parque e tendência para diminuir nos limites e fora. 

Quanto à frota do cerco, denotou-se um aumento do número de embarcações no parque, com 

uma tendência para aumento dos desembarques, facto não acompanhado nos limites e fora, 

onde a frota esteve estável ou diminuiu ligeiramente, respetivamente, e onde existiu uma 

redução considerável dos desembarques. Esta situação poderá ser devida à deslocação de 

cercadoras para o parque nos últimos anos, relacionada com a escassez de sardinha e 

consequente gestão desta pescaria. É de assinalar um crescente aumento do número de 

cercadoras pequenas no parque, o que poderá indiciar uma crescente busca de espécies-alvo 

não pelágicas, nomeadamente de espécies demersais que fazem agregações para 

reprodução, como o sargo e a safia. 

Relativamente às espécies e em termos de tendências, a proporção de capturas de robalos no 

PNSACV foi superior à de dourada, sendo estas as espécies demersais mais capturadas por 

diferentes artes de pesca e das que, entre as analisadas, apresentaram os maiores preços 

médios de venda. Nos portos estudados não se observou uma tendência notória nas capturas 

de abróteas e bodiões no período analisado (1997-2017), tendo estes peixes sido 

principalmente desembarcados nos portos de Sagres e Sines. Nos portos do parque marinho, 

as capturas de sargos foram equiparáveis às da safia, com um aumento da sua importância 

relativa nos últimos anos do período analisado. Os desembarques de congro foram muito 

superiores aos da moreia e, em ambas as espécies, houve aparentemente uma redução 

generalizada das capturas desde 1997, com aumento considerável do preço médio da moreia. 

As capturas de raias estiveram estáveis dentro e fora do parque, enquanto o choco parece ter 

perdido importância nos desembarques, mas não no preço médio, dos portos de Sagres e 

Lagos, no extremo sul do PNSACV. Os desembarques de polvo parecem ter estado estáveis 

dentro e fora do parque e o mero surgiu sobretudo em desembarques nos portos de Sines e 

Sagres, onde se mantiveram estáveis, ligeiramente abaixo de 200 kg/ano no primeiro porto, e 

com tendência regressiva (<100 kg/ano) no segundo. No caso do percebe, os desembarques 
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sofreram uma queda abrupta no principal porto, Sagres, em 2001 e na Zambujeira do Mar, em 

2010, o outro porto principal de desembarque desta espécie, tendo tido nos últimos anos 

valores inferiores a 10% do seu máximo durante o período estudado. 

 

Com base em dados de desembarques de pesca polivalente e do cerco efetuados entre 2005 e 

2017, foram analisados eventuais efeitos na pesca comercial da implementação do PMSACV 

iniciada em 2011. 

Em desembarques da pesca polivalente feita com embarcações de comprimento inferior a 9 m, 

oito grupos de espécies tiveram um aumento significativo no período depois do 

estabelecimento do PMSACV e em portos dentro deste parque. Nos portos de fora, três grupos 

de espécies tiveram um aumento significativo de rendimento no período depois do PMSACV.  

Nas espécies ou nos grupos que incluem espécies com medidas de proteção específicas no 

parque (sargo, safia e bodião) não houve alterações significativas após a implementação do 

PMSACV em portos deste parque, mas o rendimento de Sargos aumentou de forma 

significativa fora do parque. As Raias, espécies vulneráveis em relação à pesca e sujeitas a 

medidas de gestão a nível nacional, parecem ter beneficiado de alguma forma com o efeito da 

proteção (e/ou com outros fatores não estudados), atendendo a um significativo aumento de 

rendimento no PMSACV depois da sua implementação. 

É de destacar também o Polvo, o Linguado da areia, a Língua, o Choco, as Lulas e a Corvina, 

cujo rendimento aumentou no PMSACV após a sua implementação, assim como a Dourada, a 

única espécie cujo rendimento aumentou dentro e fora deste parque. No caso dos Robalos, o 

aumento do rendimento foi apenas significativo nos portos de fora do PMSACV. 

Com sinal negativo é de referir o Congro e a Moreia, as únicas espécies cujo rendimento 

diminuiu significativamente, embora apenas fora do parque, podendo ter havido nestes casos 

sobrepesca e/ou degradação dos seus habitats. 

No cerco, o aumento de rendimento de Sargos no PMSACV após a sua implementação pode 

ser um sinal positivo relacionado com a vitalidade e proteção das espécies envolvidas nesta 

designação (Diplodus spp., D. sargus, D. cervinus e D. puntazzo), mas pode também ser um 

resultado da sua captura aquando de agregações para a reprodução, altura correspondente à 

do defeso de sargo-legítimo (D. sargus) e sargo-safia (D. vulgaris) aplicado no PNSACV, mas 

apenas ao exercício da pesca lúdica (2009-2014), da pesca à linha apeada comercial (desde 

2011) ou da pesca à linha apeada (desde 2014). 

A pesca constitui uma atividade de importância considerável na economia do litoral alentejano 

e do sudoeste algarvio. Ainda que seja de uma forma artesanal, com embarcações pequenas e 

polivalentes, e com uma frota envelhecida que tem vindo a ser reduzida, a par da tendência 
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nacional, esta atividade mantém-se intensa, e em torno dos maiores núcleos populacionais 

desta região, muito por conta do crescente turismo que a tem caracterizado.  

Esta atividade é particularmente relevante nos habitats rochosos da área marinha do PNSACV, 

de onde é subtraída grande parte da biomassa, por sinal de elevada qualidade e valor 

económico, que é descarregada nos pequenos portos de pesca característicos da região. 

Desde 2011, esta atividade é especificamente regulamentada na área marinha do PNSACV, 

quer por via da sua interdição em áreas de proteção acrescida, quer por proibição de 

determinadas artes de pesca altamente lesivas para os ecossistemas ou ainda por restrições 

espaciais ao uso de determinadas artes. Até à data, foi possível observar que a implementação 

destas medidas de gestão da pesca na área marinha do PNSACV perturbou a curto prazo a 

atividade da frota de pesca local, criando a necessidade de realocação da atividade em áreas 

disponíveis, com impactes negativos no rendimento desta frota (Pereira, 2018) e corroborando 

alguns estudos de áreas marinhas protegidas de outros países (por exemplo, Silvert & 

Moustakas, 2011). 

No entanto, da mesma forma que rapidamente se fizeram sentir estes efeitos negativos na sua 

atividade, também rapidamente a frota local de pesca comercial reagiu ao constrangimento e 

encontrou uma solução, reequilibrando-se ao fim de dois a três anos. De facto, é conhecido 

que as redes de áreas marinhas protegidas de pequenas dimensões próximas da costa, como 

é o caso da rede de áreas protegidas implementada no parque marinho do PNSACV, têm maior 

potencial para beneficiar a pesca local, ao invés das frotas de maior dimensão, como as 

costeiras ou de largo (Silvert & Moustakas, 2011; Bastari et al., 2016). Sabe-se também que os 

efeitos destas medidas de proteção se fazem sentir primeiramente ao nível das comunidades 

biológicas diretamente protegidas, de um modo geral pelo menos ao fim de três anos (por 

exemplo, Pereira et. al., 2017; Pierpaolo et al., 2013; Sousa, 2011), e que os efeitos só se 

fazem sentir fora destas áreas mais tarde ainda, dependendo estas extensões temporais de 

muitos fatores, relacionados com características da área protegida (por exemplo, dimensão, 

conectividade, proximidade de outras áreas protegidas, diversidade e tipo de habitats, 

zonamento e intensidade da proteção; Claudet et al., 2008), dos recursos vivos (por exemplo, 

estado de exploração no início da proteção, mobilidade, dispersão larvar e recrutamento, 

longevidade, crescimento, reprodução, interações tróficas) ou das atividades humanas (por 

exemplo, aceitação e respeito pela proteção, fiscalização e vigilância da proteção; Allison et al. 

1998, Palumbi, 2001; Pierpaolo et al., 2013). Assim, será de esperar que em estudos futuros já 

se evidencie um maior efeito positivo na atividade da pesca comercial, sendo certo que cada 

caso é um caso e, portanto, que este processo poderá estar a ser mais lento ou mais rápido, 

tudo dependendo da forma como têm sido implementadas estas medidas e como tem sido 

gerida a área marinha do PNSACV. O sucesso na implementação e gestão de áreas marinhas 

protegidas depende de um forte sentido de compromisso e da participação de todos os agentes 

envolvidos, incluindo dos próprios profissionais da pesca, pois só assim se pode obter o 
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máximo de informação possível que suporte uma melhor tomada de decisão em todo o 

processo de gestão. 

Espera-se assim que futuramente se preencham as lacunas no conhecimento científico com os 

necessários estudos e que o trabalho desenvolvido no projeto MARSW, designadamente 

através da sistematização da informação existente e da continuação da monitorização das 

atividades e dos recursos pesqueiros, mas também do envolvimento de pescadores em 

inquéritos e processos participativos ou da população em ações de divulgação científica, 

contribua para a solução de alguns problemas e para a boa gestão do parque marinho do 

PNSACV, harmonizando a conservação da natureza com a utilização sustentável dos seus 

recursos. 
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4. Considerações finais 
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Este relatório apresenta e discute resultados de estudos de caracterização da pesca na área 

marinha do Parque Natural do Sudoeste e Costa Vicentina (PNSACV) realizados pela equipa 

do projeto MARSW neste e noutros projetos. Parte dos resultados apresentados neste relatório 

não foi publicada, pelo que a sua apresentação e discussão neste relatório, em conjunto com 

as de resultados publicados, é original e acentua a elevada importância deste trabalho como 

revisão completa e atualizada da informação científica relevante acerca da caracterização da 

pesca na área marinha do PNSACV. 

Com vista à caracterização da pesca lúdica marinha no PNSACV, são apresentados e 

discutidos resultados de estudos em que esta atividade foi caracterizada, em que foi avaliada a 

intensidade, o esforço e a captura total e por unidade de esforço desta atividade, e em que foi 

analisada a opinião de pescadores sobre as respetivas medidas de gestão e conservação. 

Embora a definição do panorama geral da pesca lúdica careça de informação científica em 

diversas vertentes e áreas, a caracterização da pesca lúdica marinha no PNSACV e a sua 

evolução recente, sobretudo na modalidade apeada, mas também na embarcada, são 

apresentadas de forma abrangente e desenvolvida no presente relatório, relevando a 

importância de conhecer e monitorizar esta atividade a nível socioeconómico e ecológico. 

Atendendo à elevada importância da pesca lúdica na costa continental portuguesa e, em 

particular, na área marinha do PNSACV, como neste relatório é demonstrado, os estudos 

científicos de avaliação e monitorização da intensidade, esforço e rendimento desta atividade e 

do seu impacto nos recursos marinhos, bem como de análise da opinião dos pescadores sobre 

a gestão em vigor, são necessários para a implementação e melhoria de uma gestão 

adaptativa e integrada que contribua para a sustentabilidade da pesca neste parque natural. 

Com vista à caracterização da pesca comercial marinha no PNSACV, são apresentados e 

discutidos resultados de estudos sobre o mapeamento de bancos de pesca, os desembarques, 

as capturas e o esforço de pesca, a opinião de pescadores sobre as respetivas medidas de 

gestão e conservação, e efeitos destas medidas na atividade pesqueira. 

A pesca constitui uma atividade de importância considerável na economia do litoral alentejano 

e do sudoeste algarvio. Ainda que seja de uma forma artesanal, com embarcações pequenas e 

polivalentes, e com uma frota envelhecida que tem vindo a ser reduzida, a par da tendência 

nacional, esta atividade mantém-se intensa, e em torno dos maiores núcleos populacionais 

desta região, muito por conta do crescente turismo que a tem caracterizado. Esta atividade é 

particularmente relevante nos habitats rochosos da área marinha do PNSACV, de onde é 

subtraída grande parte da biomassa, por sinal de elevada qualidade e valor económico, que é 

descarregada nos pequenos portos de pesca característicos da região. 

Além da apresentação e discussão dos referidos resultados, são feitas neste relatório 

propostas e recomendações de alteração ou manutenção de medidas de gestão e conservação 
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dos recursos pesqueiros, nomeadamente das que foram aplicadas a partir de 2011 com a 

implementação do atual Plano de Ordenamento do PNSACV. 

Espera-se assim que futuramente se analisem e considerem estas propostas, se preencham as 

lacunas no conhecimento científico com os necessários estudos e que o trabalho desenvolvido 

no projeto MARSW, designadamente através da sistematização da informação existente e da 

continuação da monitorização das atividades e dos recursos pesqueiros, mas também do 

envolvimento de pescadores em inquéritos e processos participativos ou da população em 

ações de divulgação científica, contribua para a solução de alguns problemas e para a boa 

gestão do parque marinho do PNSACV, harmonizando a conservação da natureza com a 

utilização sustentável dos seus recursos. 
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6. Anexo 
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Desembarques e preços médios de venda em lota, por porto, de espécies/grupos de espécies 

analisados na secção 3.3.2. 

 

 
Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Abróteas, Bodião e Faneca 
em diversos portos (1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Linguado, Língua e 
Linguado da areia em diversos portos (1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Robalos e Dourada em 
diversos portos (1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Sargos e Safia em diversos 
portos (1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Congro e Moreia em 
diversos portos (1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Choco e Raias em diversos 
portos (1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Polvo em diversos portos 
(1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Mero em diversos portos 
(1997-2017). 
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Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Cabra cabaço em diversos 
portos (1997-2017). Não existem registos de desembarque desta espécie nos portos de Portimão, 
Lagos, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar. 

 
 

 
Variação anual de desembarques e preços médio de venda em lota de Percebe nos portos de 
Sagres e Zambujeira do Mar (1997-2017). Não existem registos contínuos de desembarque desta 
espécie nos restantes portos analisados. No caso do porto de Lagos apenas existem registos de 
desembarques em dois anos do período considerado. 

 



 

 


