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Recomendação nº 14  

Conceitos de pesca recreativa e pesca turística 

 

A pesca recreativa, enquanto atividade regulamentada, licenciada e devidamente 

monitorizada reveste-se de uma dimensão socioeconómica, cultural, de impacte não 

negligenciável nos recursos marinhos, que justifica um melhor e maior investimento, quer 

na criação e manutenção de mecanismos de monitorização mais adequados, quer da 

própria aferição da sua dimensão e impacte na economia azul. 

As assimetrias reconhecidas nos processos de controle e o atual desinvestimento 

na investigação e recoleção de dados sobre a pesca recreativa nas Regiões Ultraperiféricas 

(RUPs), têm acentuado posturas de repúdio e de conotação desta pesca com a ilegalidade. 

O vazio de informação, muitas vezes acompanhado por normas insuficientes de 

licenciamento, acrescidas da não obrigatoriedade do reporte de dados, têm promovido 

que tanto o setor recreativo como o produtivo, caiam repetidamente em acusações mútuas 

na procura de explicar, muitas vezes de forma redutora, a volumetria de pesca ilegal que 

ocorre nas RUPs. 

Assim, considerando que a manutenção de uma dicotomia simplificada de 

diferenciação, baseada apenas na comercialização de pescado, revela-se simplista, na 

medida em que as especificidades das diferentes tipologias de pesca recreativa, não 

devem ser analisadas como um todo e sim de forma individualizada, por isso 

recomendamos a redefinição do conceito de pesca recreativa (ponto 2 do Artigo 3º)1: 

 

Conceito de pesca recreativa - Atividade piscatória de índole não comercial. Esta 

modalidade extrativa de pesca não visa o retorno económico seja ele por via de venda de 

pescado, seja por prestação remunerada de serviços ligados à atividade. 

 

 

 
1 REGULAMENTO (UE) 2017/1004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de maio 

de 2017 relativo ao estabelecimento de um quadro da União para a recolha, gestão e utilização de dados no 

sector das Pescas e para o apoio ao aconselhamento cientifico relacionado com a politica comum das pescas. 
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Deverá ser, para efeitos de gestão, decomposta nas suas várias vertentes: 

 

Pesca submarina: Atividade extrativa praticada em apneia com ou sem o auxílio 

de embarcação. 

Pesca apeada: Atividade extrativa praticada a partir da linha de costa com recurso 

a linha de mão ou cana. 

Pesca embarcada: Atividade extrativa praticada a partir de uma embarcação. 

* A especificação da forma como as diferentes vertentes se operacionalizam em 

cada RUP deverá ser alvo de apreciação específica por parte dos organismos locais de 

gestão. 

 

Questões como a índole comercial/empresarial da pesca turística deverão 

ainda ser tidas em consideração na recolha, tratamento e análise de informações, 

conducentes à melhor compreensão do impacto ecológico provocado por cada uma 

das vertentes da pesca recreativa. 

Deste modo, propomos ainda a clarificação do conceito de pesca turística: 

 

Conceito de pesca turística - atividade comercial de prestação de serviços que é 

praticada a partir de embarcação licenciada para o efeito, em que a sua finalidade é a de 

transportar e facilitar a clientes a experiência de pesca.  

 

A pesca turistica é uma atividade com fins lucrativos, como tal deverá ser alvo de 

medidas de gestão específicas no sentido de a diferenciar da pesca recreativa sem fins 

lucrativos. 
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Consideramos, portanto, muito pertinente a necessidade de uma maior intervenção 

por parte da Comissão Europeia no Controlo da Pesca Recreativa nas Regiões 

Ultraperiféricas, apoiando as estruturas locais na criação, investimento e análise de toda 

a dimensão ecológica, económica, social e histórica desta pesca, sendo que uma gestão 

específica e direcionada, criará processos de gestão facilitada e controle mais adequados 

a cada situação. 

 

Cumprimentos, 

 

 

O Presidente do Comité Executivo do CC RUP, 

 

 

 

(David Pavón González) 

 

Praia da Vitória, 16 de Junho de 2021 
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